แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
ของ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
คํานํา
ตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได
ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม และใหจัดสงสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด นั้น แตเนื่องจากแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตยังไมสมบูรณ
ตามเกณฑที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงใหปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตใหสอดคลองกับคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยจัดทําแผนปฏิบัติการปองการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพื่อสรางระบบการปองกันและควบคุม
การปฏิบัติงานภายในใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหนวยงาน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการทุจริต
คอรรัปชั่น

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

สารบัญ

สวนที่ ๑ บทนํา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
เปาหมาย
ประโยชนของการจัดทําแผน

สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

สวนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

หนา
๑
๒
๓
๔
๔
๖
๑๗

สวนที่ 1 บทนํา
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ว า ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ก า ร ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ที่ มี อ ยู ใ น ป จ จุ บั น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ห รื อ ไ ม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด

จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาอประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
ดังนี้

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได

๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแตพบวายังคงมีชอ งวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต
ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดั บสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให
เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปน
แรงจูงใจใหเจาหนาที่ที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปน
ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใส ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
๒
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชน
ทางธุรกิจ ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ

๕) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน
พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
๖) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มี
ตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
๒. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวายิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนา โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่
เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอ
ระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International - IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับที่ ๗๖
จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียและลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทย เปนประเทศ
ที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา
ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริตไมวาจะเปน
การเปนประเทศภาคีภายใต
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nation Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปน
สังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่น
เปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัย
๓

ทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปน
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝ ายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร และบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ รวมถึงประชาชนในทองถิ่น
๓) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governce)
๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร และบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ รวมถึงประชาชนในทองถิ่น
๓) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governce)
๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔. เปาหมาย
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ

๔

ทองถิ่น

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวน
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเขมแข็ง
๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร และบุคลการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะ
นํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti - Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงทีส่ ามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบ
ได
๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาค
ประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๕
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่
มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาค
สวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการ
เฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

๖

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต

๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการฝายสภาทองถิ่นและ
ฝายประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
(๑) โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางอบต.พลับพลา
๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
(๑) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
อบต.พลับพลา”
๑.๑.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปน
การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
(๑) กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

(๒) มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

๗
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ
๑. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความ ๑) โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในเขต ๑๑,๘๐๐
๑๑,๘๐๐
๑๑,๘๐๐
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค
พื้นที่ตําบลพลับพลา
สวนในทองถิ่น
๒) โครงการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
พอเพียง
๑.๓ การสรางจิตสํานึกและ
๑) กิจกรรม “โตไปไมโกง”
ไมใช
ความตระหนักแกเด็กและ
งบประมาณ
เยาวชน
๒) กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ไมใช
งบประมาณ

มิติที่ ๑

รวม

จํานวน ๓ โครงการ ๓ กิจกรรม ๒ มาตรการ

๒๖๑,๘๐๐

๒๖๑,๘๐๐

๒๖๑,๘๐๐

๘
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต

๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร
๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๑) กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม
หลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
(๑) มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล

-

-

-

(๒) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวน

-

-

-

หมายเหตุ
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช

ทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ
(๓) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”
๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
(๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
(๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใส (๓) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
ในการปฏิบัติราชการ
(๔) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
๒.๒.๓ สร า งความโปร ง ใสในการให บ ริ ก ารสาธารณะ/บริ ก าร
ประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือก

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

ปฏิบัติ
(๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือด
ปฏิบัติ
(๒) โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
๒.๓ มาตรการการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
และใช อํ า นาจหน า ที่ ให เ ป น ไป เกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละ
ตามหลั ก การบริ ห ารบริ ห าร ขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กิจการบานเมืองที่ดี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๒) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

๑๐
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต

๒.๓ มาตรการการใช ดุ ล ยพิ นิ จ
และใช อํ า นาจหน า ที่ ให เ ป น ไป
ตามหลั ก การบริ ห ารบริ ห าร
กิจการบานเมืองที่ดี

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ

๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจ
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(๒) มาตรการมอบอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวน
ราชการ
๒.๔.๑ ยกย อ งเชิ ด ชูเ กี ย รติ ที่ มีค วามซื่ อ สัต ย สุจ ริ ต มี คุ ณธรรม
จริยธรรม
(๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน

๑๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต

๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณีได
ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

๒.๕.๑ ขอตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหวางบุคลากรในองคกรให
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๑) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”

มิติที่ ๒

รวม

จํานวน ๓ โครงการ ๘ กิจกรรม ๗ มาตรการ

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ

ไมใช
งบประมาณ

๑๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ
๓. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ
๓.๑ การจัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่เปน
การอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ
(๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๒) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา”
๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
(๑) จัดทําประกาศ เผยแพรแผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การ
บริหารงานบุคคล
(๒) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงินการคลัง
พัสดุ และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

๑๓
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ
๓. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ
๓.๑ การจัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่เปน
การอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๓.๑.๓ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมรสวนรวมตรวจสอบของ
ประชาชน
(๑) มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบล”
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

หมายเหตุ

ไมใช
งบประมาณ

สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
(๑) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
(๒) การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา

๑๘,๐๐๐
-

๑๘,๐๐๐
-

๑๘,๐๐๐
-

ไมใช
งบประมาณ

๑๔
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ
๓. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การ ๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รอง
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/ ทุกขไดโดยสะดวก
รองทุกขของประชาชน
(๑) จัดตัง้ ศูนยและเจาหนาที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/
รองเรียนการทุจริต กําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

หมายเหตุ

ไมใช
งบประมาณ

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน
ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
(๑) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ ภายใน ๑๕ วัน
๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมี ๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
สวนรวมบริหารกิจการขององคกร การจัดทํางบประมาณ
ปกครองสวนทองถิ่น
(๑) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
(๒) ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

๑๘,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

ไมใช
งบประมาณ

๑๕
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

๓. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน
มิติที่ ๓

๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมี ๓.๓.๒ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และ
สวนรวมบริหารกิจการขององคกร ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปกครองสวนทองถิ่น
(๑) มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง
รวม

จํานวน ๒ โครงการ ๖ กิจกรรม ๔ มาตรการ

-

-

-

๑๘,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

ไมใช
งบประมาณ

๑๖
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

๔. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

๔.๑ การจัดวางระบบและ
๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน
รายงานการควบคุมภายใน ตามที่ (๑) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
(๒) โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
๔.๑.๒ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
(๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๔.๒ การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

(๒) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา
๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ
พนักงาน ลูกจาง
(๑) มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบกํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย

๑๗
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

มิติ
๔. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ภารกิจตามมิติ
๔.๒ การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ – จายเงิน การหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของทางราชการ
(๑) กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ
การจาย และการใชประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา
๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ
(๑) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทน
ชุมชน
(๒) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง
๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู
ความเขาใจ ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวชองไดกําหนดไว
(๑) โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจาง
๑๘
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔. การเสริมสราง
๔.๓ การสงเสริมบทบาทการ
และปรับปรุงกลไกใน ตรวจสอบของสภาทองถิ่น
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
(๑) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
(๒) กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล
๔.๔ การเสริมพลังการมีสวนรวม ๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
ของชุมชน (Community) และ (๑) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต
(๒) กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตอตานการ
ทุจริต
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
(๑) มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริต

มิติที่ ๔

รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน ๔ โครงการ ๖ กิจกรรม ๔ มาตรการ
จํานวน ๑๒ โครงการ ๒๓ กิจกรรม ๑๗ มาตรการ

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

๒๒๐,๐๐๐
๓๑๙,๘๐๐

๒๒๐,๐๐๐
๓๑๙,๘๐๐

๒๒๐,๐๐๐
๓๑๙,๘๐๐

หมายเหตุ

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

สวนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑

๑. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางอบต.พลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล
ในสภาพสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสงผลกระทบทั้งดานเทคโนโลยี การสื่อสารที่รวดเร็ว
ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ เปนตน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงถือเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาองคกรและการพัฒนาชาติในสภาพการปจจุบันนี้ การใหการศึกษา
คนควาหาความรูเพิ่มเติมใหกับบุคลากรของหนวยงาน ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จึงเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
เพราะการอบรมใหความรูและการศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งที่จะนํามาปรับปรุงประยุกตใชในการพัฒนาองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและสามารถนํามา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ และประสบการณที่ดีสามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการทํางานและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา ใหเกิดการพัฒนาทั้งภายในหนวยงานและตําบลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกๆดาน จึงจัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําป ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดศึกษาหาความรูและประสบการณจาก
สถานที่ตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาองคกรและชุมชน
๓.๒ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธ การปรับทัศนคติที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง
๓.๓ เพื่อสงเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานใหแกเจาหนาที่
๓.๔ เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ ติดตอประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน
๖.๓ ดําเนินการตามโครงการ

๒๐

๖.๔ ติดตามและประเมินผลโครงการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๗.๑ อบรมที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๑ วัน
๗.๒ ไปศึกษาดูงาน จํานวน ๑ วัน
๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไดรับความรูและประสบการณจากสถานที่ที่ศึกษาดูงาน เพื่อนํามาพัฒนาองคกรและชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๒ เกิดความรักความสามัคคี สรางความสัมพันธที่ดี สรางทัศนคติที่ดีตอกันระหวางผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
๑๐.๓ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สามารถนําความรูและประสบการณมาใชในการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา และชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑๐.๔ เจาหนาที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่ ๒
๑. มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของอบต.พลับพลา”
๒. หลักการและเหตุผล

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งนี้การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัยซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ
กระทําประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ
ไดแกยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีประโยชนทับซอน,ยืน
หยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและยึด
มั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกรนอกจากนี้สํานักงานก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
๒๑
พลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชน ที่มิชอบ
โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมตามนัยหนังสือสํานักงานก.พ. ที่นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้นเพื่อใหเกิดความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชนองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาได จัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา” ขึ้นเพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไมก ระทําการ
อันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๓.๒ เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับเพิ่มความนาเชื่อถือเกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๓.๔ เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับโดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขตสรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเองตอ
องคกรตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ
๓.๕ เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกรขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับ
ระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๖.๒ เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปดเผยเปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตาม
ตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเรื่องกําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒๒
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา
ลํ

า

ดั

บ

ที่

๓

๑. กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงการกระทําดังกลาว
อาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัวทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอ ยางใดพฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือ
พวกพอง“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึงสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและมีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิด
ประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวมผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึงผลประโยชน
อื่นๆที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆทั้งในหนวยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจ
ที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมซึ่งในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐโดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกรเพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่เพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอนผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลพลับพลาเพื่อใหพนักงานทุกคนทํางาน
โดยยึดถือระเบียบกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนเพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหความรูความเขาใจแกพนักงานสวนตําบลพนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
๓.๒ เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.๓ เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีจิตสํานึกคานิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตยสุจริตมุงมั่นทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงสงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่นมุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
๔. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒๓

๖. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือนและใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนและมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ลําดับที่ ๔
๑. มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธจันทรโอชาไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติและรั ฐบาลไดแถลง
นโยบาย ๑๑ ดานอันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดย
จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อสรางความเชื่ อมั่นวางใจในระบบราชการ
เสริมสรางระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับปจจุบัน
หนวยงานตางๆเชนสํานักงานก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองคกรตามรัฐธรรมนูญได
จัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ดานอันรวมถึงการ
ตอตานการทุจริตในองคกรซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนผานกิจกรรมตางๆอันรวมถึงการให ความรูตามคูมือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและหนวยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจ าหนาที่ในภาครัฐองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงได
ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้นเพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแก บุคลากรใหเกิดความตระหนัก
ถึงปญหาในเรื่องดังกลาวรวมทั้งเปน
๒๔
ขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวย
ความถูกตอง
๓.๒ เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
๖.๒. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
๖.๓. ตรวจสอบความถูกตอง
๖.๔. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน

๖.๕. แจกจายใหบุคลากร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ลําดับที่ ๕
๑. โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่ตําบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่ง
สงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษยอาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ ไม
เคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่
สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภ าคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรง
เนื่องจากตนไม_เปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดแหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลด
อุณหภูมิของพื้นผิวในพืน้ ที่นั้น ๆ ลงไดอยางนอย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไข
๒๕
ปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่ตําบลพลับพลา” เพื่อใหประชาชนได
มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นทีก่ สิกรรมของประชาชนและพื้นที่วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เพื่อใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะรวมกัน
๓.๒ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบลพลับพลา
๓.๓ เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลคาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน
๓.๔ สงเสรมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย
รอนแกประชาชน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน ๕๐๐ ตน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธดี ําเนินงาน
๖.๑ ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม
๖.๒ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหจัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกตนไม
๖.๓ จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ
๖.๔ ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถิ่น
๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๑๑,๘๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐.๒ ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน

๑๐.๓ ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒๖
๑๐.๔ ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน
ลําดับที่ ๖
๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพสรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯได ทรงเล็งเห็น
สภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎรพรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆนําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผู
ประสบความทุกขยากดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆทั่วประเทศโดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพึ่ งพาตนเองไดอยาง
“พออยูพอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดีอยูดีในอนาคต”ดวยดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผู
ยากไรใหมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกลทุรกันดารและยากจนอยูแทจริงโดยมีหลักการสําคัญคือการแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนขั้นตอน
ตามลําดับความจําเปนประหยัดการพึ่งพาตนเองสงเสริมความรูและเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถ
วิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเองโดยใชกระบวนการแบบมี
สวนรวมของเกษตรกร องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพสรางรายไดโดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปน
หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอยดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลพลับพลา
๓.๒ สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
๓.๓ สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
๖.๒ จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมใหกับผูรวมโครงการ
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
๖.๔ ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๕๐,๐๐๐ บาท
๒๗

๙. ผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางเสริมอาชีพ
๑๐.๒ ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
๑๐.๓ มีรายไดเพิ่มขึ้นลดรายจายเกิดความพอเพียง
๑๐.๔ เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับที่ ๗
๑. กิจกรรม “โตไปไมโกง”
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึกเปนปญหาที่สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะ
แกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพุทธศักราช ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
หนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล (๕) สงเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพิการพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผูดอยโอกาสและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย
จิตใจอารมณสังคมและสติปญญาความรูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและมาตรา ๒๕ กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการ
ดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงไดจัด กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้นเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตอง
ซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพและเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่ไดผลที่สุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็ก
และเยาวชนรักความถูกตองมีความซื่อสัตยสุจ ริตการยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบไมคดโกงมีจิตสาธารณะมีจิตสํานึกเพื่อ
สวนรวมตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆและพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตยสุจริต
๓.๒ เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
๓.๓ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
๒๘
๔. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา จํานวน ๑๐๐ คน

เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรูสามารถแยกแยะถูกผิดชั่วดีสามารถนําความรูประสบการณที่ไดรับมาปรับใชกับตนเองและสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
๕.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕.๒ ดําเนินการตามโครงการ
๕.๓ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
๖. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๗. งบประมาณดําเนินการ
๘. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตยสุจริต
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคมไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชัน่ และการโกงทุกรูปแบบ
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
ลําดับที่ ๘
๑. กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆดานที่ทําใหเกิ ดปญหาเชนผลกระทบดานเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสงผลใหเด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเด็กและเยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของการศึกษาสนใจแตวัตถุนิยมไมรูจักการประมาณตนซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติดังนั้นจึงควรทํา

ใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียงปลูกฝงอบรมบมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิงแวดลอมและวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถายทอดเพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆรูจักอยู รวมกับผูอื่นรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ
และแบงปนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยมความเปนไทยทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติจึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
ตําบลพลับพลา (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้นเพื่อปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชนเปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นและเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ
๒๙
รูจักอยูรวมกับผูอื่นรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยมความเปนไทยตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพุทธศักราช ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดาน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (๕) สงเสริมการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพิการพระราชบัญญัติกํา หนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเองดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผูดอยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญา
ความรูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
๓.๒ เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้น
๓.๓ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปนและรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
๔. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา จํานวน ๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรูรูจักการใชชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนและ
รูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
๕.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕.๒ ดําเนินการตามโครงการ
๕.๓ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
๖. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
. งบประมาณดําเนินการ
๘. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๓๐
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคมสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นได
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปนและรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ลําดับที่ ๙
๑. กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง
ป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมใิ นดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้นการบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบันไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร
ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองที่มุงเนนการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นโดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมทั้งมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนดและตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหาที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปน
เวลาชานานซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตยสุจริตของคนทํางาน

๓๑
ราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไปและหากจะวากันไปแลวเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่น ไดเชนเดียวกันเพียงแต
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน
มากและมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่นๆจึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่นอาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวาแมวา
โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทางจะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่นและมูลคาของความเสียหายของรัฐที่
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรมดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใสมีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
๓. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรทีบ่ ริหาร
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารอยางนอย ๑ ฉบับ
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย ๑ ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๖.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

๖.๖ ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓๒
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารอยางนอย ๑ ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย ๑ ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ปจํานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใสสามารถปองกันการทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ ๑๐
๑. มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล

๒. หลักการและเหตุผล
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางาน
ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหมีศักยภาพโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงานซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพเปนธรรมเพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใสและการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยาง
แทจริงตอไปเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปนเผยขอมูล
ขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้นตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนัก งานองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบการ
ทํางานไดจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
๓.๒ เพือ่ ใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองโปรงใสสามารถตรวจสอบได
๓๓
๓.๓ เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหมีประสิทธิภาพไดคนดีคนเกงเขามาทํางาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ มาตรการ

๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแตงตั้งโยกยายโอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
๖.๒ นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๖.๓ ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๑ มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
๑๐.๒ ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไมนอยกวา ๙๐ %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ ๓
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีความโปรงใสสามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได
ลําดับที่ ๑๑

๑. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ
๓๔

๒. หลักการและเหตุผล
องคการบริห ารสว นตําบลพลับพลาเปนหน วยงานบริหารราชการองค กรปกครองสว นทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน าที ในการจัดทําบริการสาธารณะให แก
ประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาที่
ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลานั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู กับฝายผูบริหารไมมีการ
กระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานักกองและฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการทําให
การบริการเกิดความลาชาประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่สงผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต อภารกิจ ของรัฐไม มีขั้น ตอนการปฏิบัติงานเกิน ความจําเป น ประชาชนได รับการอํานวยความสะดวกและได รับการตอบสนองความต องการการบริห ารงานมี
ประสิทธิภาพคุม คาตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ (๒) นายกองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบล อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ในกรณีที่ นายกองคการ
บริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน มาตรา ๖๐/๑ ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคน
หนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสว นตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตอบสนองความตองการของประชาชนลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไข
ขั้นตอนที่มีความยุง ยากจึงจําเปนตองมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกรวดเร็วเปนธรรมตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
๓๕
๓.๓ เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผูบ ริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวยนายกองคการ
บริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนา
สวนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯขอบังคับและหนังสือสั่งการ
๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูร ับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทนจํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
ลําดับที่ ๑๒
๑. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจ
ใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงานซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อน
๓๖
ขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใสเปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขงพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนพลับพลา โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการและพนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา โดยประกอบดวยประธานกรรมการ หัวหนาสวน และ
พนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาทีเ่ ปนเลขานุการ
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลเสนอมาโดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลามีนาคม – เมษายน และกันยายน – ตุลาคม
๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูร ับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใสเปนธรรมตรวจสอบได
๓๗
ลําดับที่ ๑๓
๑. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบัน ทึกบัญชีการจัดทําทะเบีย นคุมเงินรายจ ายขององคกรปกครองสว นท องถิ่น เป น แนวทางเดีย วกัน และสอดคล องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชีกองคลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและดําเนินงานตามขั้นตอนของ
ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมายระเบียบและมีความจําเปนตอการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชีกองคลังมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือที่เกี่ยวของ
๓.๒ เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชีกองคลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลังองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจายแยกแผนงานแยกประเภทรายจายตามงบประมาณที่ตั้งไว

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูร ับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรฝายบัญชีกองคลังมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๑๐.๒ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
ลําดับที่ ๑๔
๑. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๓๘

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีซึ่งกําหนดใหมีการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐและเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุป ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
๓.๒ เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
๓.๓ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
๓.๔ เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๓.๕ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๓.๖ เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
๔.๒ เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานดานพัสดุ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
๖.๒ จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
๖.๔ สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
๖.๖ รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
๖.๗ เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูร ับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม คาเปนประโยชนกับประชาชน

ลําดับที่ ๑๕
๑. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
๓๙
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใสสามารถตรวจสอบได
๓.๒ เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
๓.๓ เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานดานพัสดุ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําคูม ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเ สนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูร ับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
๑๐.๒ มีการปองกันการใชจายเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได
ลําดับที่ ๑๖
๑. โครงการเผยแพรขอ มูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีฐานะเปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงิน
และการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะแต ตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวนตําบลจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนใน
๔๐
การจัดซื้อจัดจางและการเปดเผยขอมูลขาวสารประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น
จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอ มูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบล
ทุกโครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
๓.๒ เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๓ เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจางตามแผนงาน/โครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบลที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๔ ชองทางไดแก
ทางเว็บไซตบอรดประชาสัมพันธหนังสือระบบกระจายเสียงไรสาย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและหมูบานตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก ทางเว็บไซตบอรด ประชาสัมพันธ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูร ับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๔๑
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
๑๐.๒ ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของโครงการ
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
ลําดับที่ ๑๗
๑. “กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัต”ิ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนและใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูลยื่นคําขออนุมัติอนุญาตในเรื่องที่
เปนอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ติดตามความคืบหนาและแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการทํางานแต
ละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสารการสงตองานระบบการรับเงินและกําหนดระยะเวลา

ดําเนินการของแตละกระบวนงานใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อใหบริการตามลําดับจัดสถานที่สิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆเพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชนเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัตินอกจากนี้ยังบริหารจัดการ
บริการสาธารณะตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ดานถนนทางเดินและทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ,
ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน
สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น, ดาน
การสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษาและดานการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควันการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการจัดการน้ําเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรม
เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชนสรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะให
ประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติและเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
๔๒
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝายองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ดานถนนทางเดิน
และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค,ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษาและดานการจัดบริการสาธารณะตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการจัดการน้ําเสีย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่)

๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ
๙. ผูร ับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/ฝายองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน
ลําดับที่ ๑๘
๑. โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
และในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณการจัดซื้อจัดจางการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับจากภารกิจหนาที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นนั้นองคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้นประชาชนไดรับประโยชนหรือเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใดการใหบริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไมการที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการจึงตองมีโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
๔๓

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม คาในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
ตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติดา นคุณภาพการใหบริการเพื่อประโยชนในทองถิ่นลูกจางและพนักงานจางอีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ
๓.๒ เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการโดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
๓.๓ เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๓.๔ เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดทําการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๑ ครั้งตอป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการและดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
๖.๒ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่กําหนด
๖.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
๖.๔ ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน

๖.๕ ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําปแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบดําเนินการหมวดคาใชสอยประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆโครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท/ป
๔๔
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
จํานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ ๘๐
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
ลําดับที่ ๑๙
๑. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของประชาชนตลอดจนจัดใหมีการรับ
ฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปที่ผานมา ไดมีการ
ประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสุขตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพ และ
ความคุมคาสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงหรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา องคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.๓ เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหสั้นลง
๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ตําบลพลับพลา
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่และประชาชนทั่วไป
๔.๔ พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๔.๕ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๔๕
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและ
พิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดทีผ่ ูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆใหแกผูใตบังคับบัญชา
๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
๖.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานักในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตอขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัวและบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๑๐.๔ ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
ลําดับที่ ๒๐
๑. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

๒. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนว
ทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจแหง
รัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน ว ยงานที่ไม จําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของ
ประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการ
๔๖
ดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาวจึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุดเมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชนอํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๓.๒ เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
๓.๓ เพื่อปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
๓.๔ เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
๖.๔.๔ จัดใหมีกลjอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆพรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน
๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
๔๗
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการเพื่อนําจุดบกพรองในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล กองคลัง กองชาง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
๑๐.๓ มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได
ลําดับที่ ๒๑
๑. มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาทีใ่ หกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้นก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความ
คลองตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสําคัญคุณสมบัติความรู
ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดีดวยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการดังนั้นการดําเนินการของ
หนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอํานาจการตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนแตทั้งนี้ตอ งมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององค การบริหารสวนตําบลพลับพลาภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกราชการ
๔. เปาหมาย
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๔๘

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหารปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ
๖.๓ สําเนาคําสั่งฯแจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน
ที่ไดรับมอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการการดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะได
อยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่ ๒๒
๑. มาตรการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไว
หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน าที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การที่นายกองคการบริหารสวนตําบลจะ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียวก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆเกิดขึ้นไดดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหาร

สวนตําบลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๕ เรื่อง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
๔๙
๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ

ลําดับที่ ๒๓
๑. มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการทั้ง
การอนุ ญ าตก อ สร า งอาคารรื้ อ ถอนอาคารต อ เติ ม ดั ด แปลงอาคารเป น ต น ซึ่ ง ล ว นแต เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ ท ธิ ห น า ที่ และเสรี ภ าพของประชาชน การที่ จ ะใช อํ า นาจอยู กั บ
นายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตขึ้นมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจา
พนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนไปอยางรอบคอบ
๓.๒ เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
ในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๕๐

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองชางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ลําดับที่ ๒๔
1. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
องคการบริห ารสว นตําบลพลับพลาเปน หน วยงานบริหารราชการองค กรปกครองสว นทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหารไมมีการกระจาย
อํานาจหรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานักกองและฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการทําใหการบริการ
เกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่สงผลใหระบบการใหบริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อใหเปนไปตาม โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุมคาตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ (๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ สั่ง อนุญาต และอนุมัติ
เกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาม
กฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนา ที่ได ใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน มาตรา ๖๐/๑ ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการ
บริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจ

๕๑
หนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่ นายกองคการบริห ารสวนตําบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริห ารสว นตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตอบสนองความตองการของประชาชนลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไข
ขั้นตอนที่มีความยุง ยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกรวดเร็วเปนธรรมตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
๓.๓ เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
๔. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย นายก
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายให
หัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯขอบังคับและหนังสือสั่งการ

ปฏิบัติ

๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทนจํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
๑๐.๑ ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

๕๒

ลําดับที่ ๒๕
๑. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึงความเปนมาแหงการตอสูเพื่อใหไดซึ่งความเสมอภาค
ยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระองคดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ ใหคนไทยไดมีโอกาสและไดพระราชทานใหวันที่ ๑ เดือน

สิงหาคมเปนวันสตรีไทยของทุกปเพื่อใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรูความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคมและให
สามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแลว
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๖) ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการ
ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดนโดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีที่มีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตยสุจริตมานะอดทนมีความประพฤติดีเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
๒. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางเดนชัดสมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป
๓. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติในดานการศึกษาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการสาธารณสุขสังคมสงเคราะหฯลฯดวยความเสียสละเปนที่ยอมรับของ
สังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมใหอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ
๓.๒ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เปนประโยชนตอสังคมใหมีขวัญและกําลังใจในการบําเพ็ญตนที่เปนประโยชนตอสังคมสืบไป
๔. เปาหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน ๑๘ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดนที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปนสตรีดีเดนประจําปเพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
๖.๒ แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาทราบทั่วกันเพื่อใหแตละตําบลดําเนินการคัดเลือกกลั่นกรอง
บุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๖.๓ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัตผิ ูที่ถูกเสนอชื่อจากแตละตําบลภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
๕๓

๖.๔ คณะกรรมการฯเสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบและเห็นชอบ
๖.๕ ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯในวันสตรีสากล จํานวน ๑ ครั้ง/ป โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เปนประธานในพิธี
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๐.๒ ผลลัพธ
- สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีสตรีทเี่ ปนบุคคลตนแบบที่ดีปรากฏตอสังคมสืบไป
ลําดับที่ ๒๖
๑. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและ
วัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐสาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆที่เอื้อใหเกิดการทุจริตดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกรโดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวน
รวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตามแตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

เพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคมชุมชนและประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขึ้นเพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๕๔
๓.๒ เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใสมีคุณธรรม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต
ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกสํานัก/กององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ลําดับที่ ๒๗
๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่
กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่ง
ไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอ มูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา โดยมีงานศูนยบริการขอมูล
ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ ประชาชน
สามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะได สามารถรับรู สิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง
ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๕๕
๓.๒ เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ศูนยขอ มูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๑ แหง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนยขอ มูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
๖.๒ มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบ
ตามรายการที่กําหนด
๖.๔ มีการจัดประชุมใหความรูแ กบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๕ มีการใหความรูแ กประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๖ มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ลําดับที่ ๒๘
๑. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา”
๒. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไววาภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว ใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
๕๖
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ และประกาศองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอ มูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาขึ้น
๒. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร จําหนายจายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
๓. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
๓.๑ ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
๓.๒ ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
๓.๓ ขอมูลขาวสารอื่น
๓.๔ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
๔. เปาหมาย
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอ มูลขาวสารของราชการ จํานวน ๑ แหง
๒. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน ๑ ชุด
๓. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบล
พลา จํานวน ๑ ฉบับ
๔. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน ๑ ฉบับ

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ
๖.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
๖.๒ เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
๖.๓ จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เสนอตอผูบ ริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๔ จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบ ริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๕ จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบ ริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
๗. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม เปนตนไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๘. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
๙. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕๗
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
๓. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ

ลําดับที่ ๒๙
๑. กิจกรรม “จัดทําประกาศ เผยแพรแผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคล”
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของ
หนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพร ขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดงา ยและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
๓.๒ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
๓.๓ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอ มูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภทขึ้นไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งตําบล ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
๕๘
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร
ลําดับที่ ๓๐
๑. กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๒. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริ หารงาน
ราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนได รับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
๓. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพร ขอมูลขาวสารในการปฏิบัติ งานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสว นรวมของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําปและการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษี
ทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูร ับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

๕๙

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ลําดับที่ ๓๑
๑. มาตรการ “จัดใหมีชอ งทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของ
หนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร ขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อให
การเผยแพรขอ มูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุม เปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดงา ยและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงา ย
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
- บอรดประชาสัมพันธของตามชุมชน/หมูบาน

เคลื่อนที่

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

- ศูนยขอ มูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจํา
และใหประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประชาสัมพันธขอ มูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/
การจัดแถลงขาว
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอ มูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๖๐
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอ มูลขาวสารของหนวยงาน
ลําดับที่ ๓๒
๑. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริม
สนับสนุนใหทุกหมูบ าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรกครองสวนทองถิ่น
นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดดําเนินการจัด
โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในราง
ขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไปกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบท
ชุมชน ประจําป ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผนพัฒนาทองถิ่น
๓.๒ เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูน ําชุมชน
๓.๓ เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
๓.๔ เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
๓.๕ เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
๓.๖ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๘ หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา สําหรับใหประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖๑
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๖.๒ ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน

๖.๓ ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
๖.๕ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
๖.๖ จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
๖.๗ จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน
๖.๘ จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหสํานักงานปลัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑๘ หมูบาน ระหวางเดือนกุมภาพันธ – เมษายน
๘. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท
๙. ผูร ับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น
๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล
๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
๕. ประชาชนไดเขามามีสว นรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๖. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ ๓๓
๑. การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่ อยู ในอํานาจหนาที่
ดวยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลาจึงมีการจัดตัง้ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
๖๒
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.๓ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
๔. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนในพื้นที่ที่ ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได เสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการ
ไดอยางมี คุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผูบ ริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
๕.๔ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังนี้

๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ทางโทรศัพท หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๒๐๐๔ ทางโทรสาร หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๑๗๘๘
ทางเว็บไซต http://www.tambonplubpla.go.th
ทางไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา หมูที่ ๒ ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๙๐

๗. งบประมาณดําเนินการ
๘. ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูร วมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
๙.๓ แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๖๓
ลําดับที่ ๓๔
๑. กิจกรรม “จัดตั้งศูนยและและเจาหนาที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รองเรียนการทุจริต กําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
รองเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่ อยู ในอํานาจหนาที่
ดวยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ และแตงตั้งเจาที่รับผิดชอบรับเรื่อง
ร อ ง เ รี ย น / ร อ ง ทุ ก ข / ร อ ง เ รี ย น ก า ร ทุ จ ริ ต กํ า ห น ด ช อ ง ท า ง ก า ร ร อ ง เ รี ย น แ ล ะ ขั้ น ต อ น / ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ย น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.๓ เพื่อทราบขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
๔. เปาหมาย
มีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขฯ ชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขฯ กําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๕.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๕.๓ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๗. งบประมาณดําเนินการ
๘. ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๙.๑ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขฯ กําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกขไดอยางมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว
๖๔

ลําดับที่ ๓๕
๑. กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ ภายใน ๑๕ วัน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
๓.๒ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข และสงเสริมภาคประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
๔. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูร องโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๙. งบประมาณดําเนินการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
๑๐.๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
ลําดับที่ ๓๖
๑. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑
องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรหกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาขึ้น
๖๕
๓.วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุ ทธศาสตรการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองคการบริหารสวนตําบล
ฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลากําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๑๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนพลับพลาบางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด
องคการบริหารสวนตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริห ารสวนตําบล
พลับพลาแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายใน ๔๕ วัน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ องคกรจําทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙ ที่กําหนด
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลาความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต
ลําดับที่ ๓๗
๑. โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจได
รับทราบถึงความสําคัญของกรกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดจัดทําโครงการ อบต.สัญจร
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
๖๖
๓.วัตถุประสงค

เพื่อใหการบริห ารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรว มของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีส วนรว มในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
๕.๑ ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
๕.๒ แตงตั้งคณะทํางาน
๕.๓ วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕.๕ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณ
๑๘,๐๐๐ บาท
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ ดีระหวาง
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ห น ว ย ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ส ว น ท อ ง ถิ่ น
ลําดับที่ ๓๘
๑. มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบ
ปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลาไดมีกฎหมาย ระเบียบ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการ
การปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๑๘ หมูบาน
๖๗
๕. วิธีการดําเนินการ
๕.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาอยางแข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลาไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใน
หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
๕.๒ มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรูทําความเขาใจระเบียบตาง ๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
๗. งบประมาณดําเนินการ
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๙.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
ลําดับที่ ๓๙
๑. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยัง
ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนส วนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลาเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๖๘
๓.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยงานรับตรวยวาเพียงพอ และเหมาะสม
๓.๕ เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกกอง/สํานัก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการโครงการ

๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖.๒ ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานรับตรวจ
๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริ หารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพ ยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรง
ตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
๑๐.๓ การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง

ลําดับที่ ๔๐

๖๙

๑. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองเปน ไปตามที่ร ะเบีย บฯ กําหนด องคการบริห ารสว นตําบลพลับพลาจึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุม ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวยเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
๓.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามกําหนด
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกกอง/สํานักขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการโครงการ
๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
๖.๓ ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมินองคประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุง
การควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒
๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ของ ๖
ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดทําสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
ลําดับที่ ๔๑

๗๐

๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการ
ควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําให ปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่
ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเยียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการ
กําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน
ไดระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ ว ามีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงาน
และการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิ ภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ขึ้น
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
๓.๒ เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินทีถ่ ูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
๓.๓ เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยั งเปนการควบคุม
หรือลดความเสี่ยงขอหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
๕. พื้นที่ดําเนินการ
๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ขอ ๖
๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗๑
๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารทราบ
๖. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา / ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๗. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
๙.๑ การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
๙.๒ การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
๙.๓ มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
๙.๔ การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
๙.๕ เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข
๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก)
ลําดับที่ ๔๒
๑. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาในฐานะ
หนวยรับตรวจรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิด จากการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบ

วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลเพื่อปองกันหรือลด
ความเสียงหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๗๒
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ในการปองกั นหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ
๓.๒ เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผล
ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด
๓.๓ เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการโครงการ
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา (ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป
๖.๒ หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลานําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน
เวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)
๖.๓ หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลารายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พรอมปญหาอุปสรรค
ตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยง
ของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป
๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐.๒ มีการติดตามผลการประเมินตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด
๗๓
ลําดับที่ ๔๓
๑. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การ
วางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็น
การบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
๓.วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม
๓.๒ เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน ยาย
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธีดําเนินการโครงการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงาน
บุคคลในการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.
จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรม
การพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลารับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
๗๔
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงเพื่อความ
โปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลารับมติคณะคณะกรรมการการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ
- มีการการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัยและโตแยงผล
การประเมินที่ไมเปนธรรม

- นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๗๕

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละ
ระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา และมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได
ลําดับที่ ๔๔
๑. กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนา ที่จะตองปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดํา เนินงานใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความ
สุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ – รายจาย ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเขารวมเปนกรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย
หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๗๖
๗. งบประมาณดําเนินการ
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๙. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
๑๐. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา
ลําดับที่ ๔๕
๑. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุน
การปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพือ่ สนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.๒ เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
๗๗
๖.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขา
รวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
๖.๓ จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
ลําดับที่ ๔๖
๑. โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะบริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจใน
อํานาจหนาที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และเขาใจเงื่อนไข
ขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้ง
ใหทําหนาที่แลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจ
รับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง เพื่อใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
๓.วัตถุประสงค
เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
๔. เปาหมาย
คณะกรรมการตรวจการจาง
๗๘
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ
๖.๒ จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง
๖.๓ ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจางใหเขารวมอบรม
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
ลําดับที่ ๔๗
๑. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
๒. หลักการและเหตุผล
ในสภาพสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสงผลกระทบทั้งดานเทคโนโลยี การสื่อสารที่รวดเร็ว
ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ เปนตน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงถือเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาองคกรและการพัฒนาชาติในสภาพการปจจุบันนี้ การใหการศึกษา
คนควาหาความรูเพิ่มเติมใหกับบุคลากรของหนวยงาน ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จึงเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
เพราะการอบรมใหความรูและการศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งที่จะนํามาปรับปรุงประยุกตใชในการพัฒนาองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและสามารถนํามา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ และประสบการณที่ดีสามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการทํางานและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา ใหเกิดการพัฒนาทั้งภายในหนวยงานและตําบลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกๆดาน จึงจัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําป ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดศึกษาหาความรูและประสบการณจาก
สถานที่ตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาองคกรและชุมชน
๗๙
๓.๒ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธ การปรับทัศนคติที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง
๓.๓ เพื่อสงเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานใหแกเจาหนาที่
๓.๔ เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
๓.๕ เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิน่ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ใหมีความรูความเขาใจ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ ติดตอประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน
๖.๓ ดําเนินการตามโครงการ
๖.๔ ติดตามและประเมินผลโครงการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๗.๑ อบรมที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๑ วัน
๗.๒ ไปศึกษาดูงาน จํานวน ๑ วัน
๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไดรับความรูและประสบการณจากสถานที่ที่ศึกษาดูงาน เพื่อนํามาพัฒนาองคกรและชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๒ เกิดความรักความสามัคคี สรางความสัมพันธที่ดี สรางทัศนคติที่ดีตอกันระหวางผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
๑๐.๓ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สามารถนําความรูและประสบการณมาใชในการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา และชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑๐.๔ เจาหนาที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่
๘๐
๑๐.๕ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบ
ลําดับที่ ๔๘
๑. กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน กลไกสําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ
สวนกลางก็จ ะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน
นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนด
บทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๓.๒ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
๓.๓ สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
๔. เปาหมาย

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๓๖ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
๖.๒ แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญั ติประจําป การ
ตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
๖.๓ สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๘๑

๑๐. ผลลัพธ
๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
ลําดับที่ ๔๙
๑. กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรท องถิ่น อันไดแก
ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตน
อยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถ วงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมี
สวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการทํางาน
๓.๒ เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๓.๓ เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
๔. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๓๖ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน ๒ ศูนย
๖.๒ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ

๘๒

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
ลําดับที่ ๕๐
๑. มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชัน่ โดยภาคประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่
ของรัฐมีหนาที่ รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพองก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่นการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุง เนน
การพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
๓. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการหมูบานหรือตัวแทนประชาชนในหมูบาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูค วามเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรูค วามเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชั่นได
๑๐.๒ มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นในระดับองคการบริหารสวนตําบล
๘๓
ลําดับที่ ๕๑
๑. กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา
โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต

๔. เปาหมาย
ประชาชนในตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖.๓ จัดเจาหนาที่รับผิดชอบ
๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ
๑๐.๑ จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๑๐.๒ นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
ลําดับที่ ๕๒
๑. มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนา
๘๔
ทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองคการบริหารส วนตําบลพลับพลา มีภารกิจ
หนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพั ฒนา
ทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบ
หลายๆดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาพประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
๓.๒ เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
๓.๓ เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๔. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖.๒ จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
๖.๓ เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ
รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
๖.๔ สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวยสอบเพื่อปองกันการทุจริต
๖.๕ ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางหนวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลากับบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขา
รวมเปนเครือขาย
๘๕
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ
๑๐.๑ ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
๑๐.๒ ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
๑๐.๓ ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

