
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ของ



องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา

ตามหนังสือสํานักงาน  ป.ป.ช. ท่ี  ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได

ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม  และใหจัดสงสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด นั้น แตเนื่องจากแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตยังไมสมบูรณ
ตามเกณฑท่ีสํานักงาน  ป.ป.ช. กําหนด  จึงใหปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตใหสอดคลองกับคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต  ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยจัดทําแผนปฏิบัติการปองการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพ่ือสรางระบบการปองกันและควบคุม
การปฏิบัติงานภายในใหมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหนวยงาน  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศสงครามกับการทุจริต
คอรรัปชั่น



องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

สารบัญ



หนา
สวนที่ ๑ บทนํา

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร ๑
๒. หลักการและเหตุผล ๒
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน ๓
๔. เปาหมาย ๔
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน ๔

สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ๖

สวนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ ๑๗



สวนที่ 1 บทนํา

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต
เ พ่ื 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 ท่ี 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  ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท  ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี  การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด



จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาอประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี  และอิทธิพลทองถ่ิน

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได
ดังนี้

๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต
ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให
เกิดการทุจริต

๒) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปน
แรงจูงใจใหเจาหนาท่ีท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน  โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปน
ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใส  ท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้

๒
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซื้อ – จัดจาง  เปนเรื่องของการผูกขาด  ดังนั้น  จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชน

ทางธุรกิจ  ไดแก  การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ



๕) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน
พบวา  คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากข้ึน  มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม

๖) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน  คนท่ีเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี คนท่ีมี
ตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเปนคนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด  ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

๒. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวายิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง

โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ  เปนปญหาลําดับตนๆ  ท่ีขัดขวางการพัฒนา  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ี
เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ  ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอ
ระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง  สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ  สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชั่น (Corruption  Perception  Index - CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International - IT) พบวา  ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูท่ี ๓๕ – ๓๘ คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับท่ี ๗๖
จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก  และเปนอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียและลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทย  เปนประเทศ
ท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง

แมวาในชวงระยะท่ีผานมา  ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริตไมวาจะเปน  การเปนประเทศภาคีภายใต
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United  Nation  Convention  Against  Corruption - UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ  แตปญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง  สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม  ซึ่งเปน
สังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical  Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน
โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ  คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่น
เปนเรื่องปกติท่ียอมรับได  ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว  ผนวกกับปจจัย

๓



ทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน  จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็ม
ศักยภาพ  ขาดความเขมแข็ง

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป  พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหม  ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption  Perception
Index  :  CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น  การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖
ยุทธศาสตร  ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต

(Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความ
โปรงใส สรางคานิยม  วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  เพ่ือกําหนดแนวทางขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน  อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร และบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน

๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good  Governce)
๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s  participation) และตรวจสอบ (People’s  audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

๔
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร และบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน
๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good  Governce)
๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s  participation) และตรวจสอบ (People’s  audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๔. เปาหมาย
๑) ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักใน

การปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ



๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๔) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเขมแข็ง
๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร และบุคลการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง  อันจะ

นํามาซึ่งการสรางคานิยม  และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti - Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good  Governance) มีความโปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบ
ได

๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด  รวมทํา  รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน  อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาค
ประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต

๕
๔) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ี

มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาค

สวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต  อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการ
เฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน





๖

สวนที่ 2

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๑. การสรางสังคมท่ี
ไมทนตอการทุจริต

๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการฝายสภาทองถ่ินและ
ฝายประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

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

๒๐๐,๐๐๐

-

-

๒๐๐,๐๐๐

-

-

๒๐๐,๐๐๐

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ



(๒) มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” - - - ไมใช
งบประมาณ

๗

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๑. การสรางสังคมท่ี
ไมทนตอการทุจริต

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน

๑) โครงการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลพลับพลา
๒) โครงการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑๑,๘๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๑,๘๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๑,๘๐๐

๕๐,๐๐๐

๑.๓ การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

๑) กิจกรรม “โตไปไมโกง”

๒) กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

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 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต

๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

๑) กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- - - ไมใช
งบประมาณ

๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ

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

(๒) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวน

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช



ทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการ
(๓) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน”
๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัด
(๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
(๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
ไมใช

งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๙

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต

๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ

(๓) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
(๔) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง

-
-

-
-

-
-

ไมใช
งบประมาณ

๒.๒.๓ สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือก



ปฏิบัติ
(๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือด
ปฏิบัติ
(๒) โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

-

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐
๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจหนาท่ี ใหเปนไป
ตามหลั กการบริห ารบริ หา ร
กิจการบานเมืองท่ีดี

๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
เก่ียวกับการบริการประชาชน รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละ
ข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๑) กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

(๒) โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๑๐

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)



๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต

๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจหนาท่ี ใหเปนไป
ตามหลั กการบริห ารบริ หา ร
กิจการบานเมืองท่ีดี

๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจ
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๑) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
(๒) มาตรการมอบอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๓) มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวน
ราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ

๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
(๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน - - - ไมใช

งบประมาณ

๑๑



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต

๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณีได
ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

๒.๕.๑ ขอตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหวางบุคลากรในองคกรให
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(๑) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” - - - ไมใช

งบประมาณ

มิติที่ ๒ รวม จํานวน ๓ โครงการ ๘ กิจกรรม ๗ มาตรการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐



๑๒

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๓. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

๓.๑ การจัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปน
การอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน

๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ
(๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
(๒) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา”

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ  การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
(๑) จัดทําประกาศ เผยแพรแผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การ
บริหารงานบุคคล
(๒) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงินการคลัง
พัสดุ และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ



๑๓

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๓. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

๓.๑ การจัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปน
การอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน

๓.๑.๓ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมรสวนรวมตรวจสอบของ
ประชาชน
(๑) มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบล”

- - - ไมใช
งบประมาณ

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ



สุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน
(๑) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
(๒) การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา

๑๘,๐๐๐
-

๑๘,๐๐๐
-

๑๘,๐๐๐
- ไมใช

งบประมาณ

๑๔
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๓. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน

๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รอง
ทุกขไดโดยสะดวก
(๑) จัดตั้งศูนยและเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/
รองเรียนการทุจริต กําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน

- - - ไมใช
งบประมาณ



๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน
ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
(๑) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ ภายใน ๑๕ วัน

- - - ไมใช
งบประมาณ

๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทํางบประมาณ
(๑) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
(๒) ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป

-

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

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)



๓. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

๓.๓.๒ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๑) มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง

- - - ไมใช
งบประมาณ

มิติที่ ๓ รวม จํานวน ๒ โครงการ ๖ กิจกรรม ๔ มาตรการ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐

๑๖
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)



๔. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๔.๑ การจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน
(๑) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ

(๒) โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๔.๑.๒ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
(๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๔.๒ การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ  หรือการบริหาร
ราชการตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได

๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ
พนักงาน ลูกจาง
(๑) มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบกํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย

- - - ไมใช
งบประมาณ

๑๗
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๔. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๔.๒ การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ  หรือการบริหาร
ราชการตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได

๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ – จายเงิน การหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของทางราชการ
(๑) กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ
การจาย และการใชประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา

- - - ไมใช
งบประมาณ

๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ
(๑) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทน
ชุมชน
(๒) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน

๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู
ความเขาใจ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวชองไดกําหนดไว
(๑) โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจาง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๑๘
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต



(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๔. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน

๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว  โดยไมฝกใฝฝายใด
(๑) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
(๒) กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๔.๔ การเสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต

๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
(๑) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน

(๒) กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธเก่ียวกับการตอตานการ
ทุจริต

-

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต
(๑) มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริต

- - - ไมใช
งบประมาณ

มิติที่ ๔ รวม จํานวน ๔ โครงการ ๖ กิจกรรม ๔ มาตรการ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๒ โครงการ ๒๓ กิจกรรม ๑๗ มาตรการ ๓๑๙,๘๐๐ ๓๑๙,๘๐๐ ๓๑๙,๘๐๐



สวนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับท่ี ๑

๑. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางอบต.พลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล

ในสภาพสังคมปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสงผลกระทบท้ังดานเทคโนโลยี การสื่อสารท่ีรวดเร็ว
ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ เปนตน  ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงถือเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาองคกรและการพัฒนาชาติในสภาพการปจจุบันนี้ การใหการศึกษา
คนควาหาความรูเพ่ิมเติมใหกับบุคลากรของหนวยงาน  ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จึงเปนเรื่องท่ีหนวยงานของรัฐจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
เพราะการอบรมใหความรูและการศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งท่ีจะนํามาปรับปรุงประยุกตใชในการพัฒนาองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและสามารถนํามา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ  และประสบการณท่ีดีสามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการทํางานและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา ใหเกิดการพัฒนาท้ังภายในหนวยงานและตําบลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกๆดาน  จึงจัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําป ข้ึน

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ไดศึกษาหาความรูและประสบการณจาก

สถานท่ีตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาองคกรและชุมชน
๓.๒ เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธ การปรับทัศนคติท่ีดี แลกเปลี่ยนเรียนรู  ระหวาง ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง
๓.๓ เพ่ือสงเสริมคุณธรรม  และความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานใหแกเจาหนาท่ี

๓.๔ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
๖.๒ ติดตอประสานงานกับวิทยากรและสถานท่ีท่ีจะเดินทางไปศึกษาดูงาน
๖.๓ ดําเนินการตามโครงการ

๒๐
๖.๔ ติดตามและประเมินผลโครงการ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๗.๑ อบรมท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จํานวน ๑ วัน
๗.๒ ไปศึกษาดูงาน  จํานวน ๑ วัน

๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไดรับความรูและประสบการณจากสถานท่ีท่ีศึกษาดูงาน  เพ่ือนํามาพัฒนาองคกรและชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพ
๑๐.๒ เกิดความรักความสามัคคี สรางความสัมพันธท่ีดี สรางทัศนคติท่ีดีตอกันระหวางผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
๑๐.๓ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สามารถนําความรูและประสบการณมาใชในการพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา และชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
๑๐.๔ เจาหนาท่ีมีคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี

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



ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังนี้การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัยซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ
กระทําประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง  กําหนดใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ
ไดแกยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกท่ีดีซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีประโยชนทับซอน,ยืน
หยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและยึด
ม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกรนอกจากนี้สํานักงานก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ

๒๑

พลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ
โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมตามนัยหนังสือสํานักงานก.พ. ท่ีนร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้นเพ่ือใหเกิดความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชนองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา” ข้ึนเพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการ
อันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล
๓.๒ เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับเพ่ิมความนาเชื่อถือเกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๓.๔ เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับโดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขตสรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเองตอ

องคกรตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ
๓.๕ เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน



๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกรขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับ

ระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ
๖.๒ เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตาม

ตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเรื่องกําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ

-
๙. ผูรับผิดชอบ

งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๒๒

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล

พลับพลา

ลํ า ดั บ ท่ี ๓



๑. กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงการกระทําดังกลาว
อาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัวท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือ
พวกพอง“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึงสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและมีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวมผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึงผลประโยชน
อ่ืนๆท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆท้ังในหนวยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจ
ท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมซึ่งในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐโดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกรเพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอนผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลพลับพลาเพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางาน
โดยยึดถือระเบียบกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนเพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานสวนตําบลพนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
๓.๒ เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.๓ เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีจิตสํานึกคานิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตยสุจริตมุงม่ันทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันม่ันคงสงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่นมุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด
๔. เปาหมาย

พนกังานสวนตําบล 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 และพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนและมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน

ลําดับท่ี ๔

๑. มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
๒. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธจันทรโอชาไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติและรัฐบาลไดแถลง
นโยบาย ๑๑ ดานอันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดย
จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ
เสริมสรางระบบคุณธรรมรวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับปจจุบัน
หนวยงานตางๆเชนสํานักงานก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองคกรตามรัฐธรรมนูญได
จัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ



ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ดานอันรวมถึงการ
ตอตานการทุจริตในองคกรซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนผานกิจกรรมตางๆอันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและหนวยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงได
ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึนเพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนัก
ถึงปญหาในเรื่องดังกลาวรวมท้ังเปน

๒๔

ขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให เทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวย
ความถูกตอง

๓.๒ เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
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

มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

ลําดับท่ี ๕
๑. โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่ตําบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่ง
สงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษยอาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ี ไม
เคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาท่ี
สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรง
เนื่องจากตนไม_เปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดแหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลด
อุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไข

๒๕

ปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตําบลพลับพลา” เพ่ือใหประชาชนได
มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน



๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะรวมกัน
๓.๒ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบลพลับพลา
๓.๓ เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน
๓.๔ สงเสรมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย

รอนแกประชาชน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน ๕๐๐ ตน
๕. พื้นที่ดําเนินการ

พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธดีําเนินงาน

๖.๑ ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม
๖.๒ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม
๖.๓ จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ
๖.๔ ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถ่ิน
๖.๕ ดูแลรักษาและตดิตามผลโดยสํานักงานปลัด 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 ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน



๑๐.๓ ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒๖

๑๐.๔ ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน

ลําดับท่ี ๖
๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพสรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯไดทรงเล็งเห็น
สภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎรพรอมท้ังไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆนําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผู
ประสบความทุกขยากดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆท่ัวประเทศโดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง
“พออยูพอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดีอยูดีในอนาคต”ดวยดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผู
ยากไรใหมีฐานะความเปนอยูท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกลทุรกันดารและยากจนอยูแทจริงโดยมีหลักการสําคัญคือการแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนข้ันตอน
ตามลําดับความจําเปนประหยัดการพ่ึงพาตนเองสงเสริมความรูและเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสมนอกจากนั้นยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถ
วิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเองโดยใชกระบวนการแบบมี
สวนรวมของเกษตรกร องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพสรางรายไดโดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปน
หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอยดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลพลับพลา
๓.๒ สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
๓.๓ สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลพลับพลา

๕. พื้นที่ดําเนินการ



องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
๖.๒ จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการสรางเสริมใหกับผูรวมโครงการ
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง
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 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางเสริมอาชีพ
๑๐.๒ ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
๑๐.๓ มีรายไดเพ่ิมข้ึนลดรายจายเกิดความพอเพียง
๑๐.๔ เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับท่ี ๗

๑. กิจกรรม “โตไปไมโกง”
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา



ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึกเปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการท่ีจะ
แกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพุทธศักราช ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
หนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล (๕) สงเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพิการพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล  เมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผูดอยโอกาสและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย
จิตใจอารมณสังคมและสติปญญาความรูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและมาตรา ๒๕ กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการ
ดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงไดจัด กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึนเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตอง
ซึ่งจะเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพและเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลท่ีสุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็ก
และเยาวชนรักความถูกตองมีความซื่อสัตยสุจริตการยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบไมคดโกงมีจิตสาธารณะมีจิตสํานึกเพ่ือ
สวนรวมตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆและพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม
๓. วัตถปุระสงค

๓.๑ เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตยสุจริต
๓.๒ เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม

๒๘

๔. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา จํานวน ๑๐๐ คน



เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรูสามารถแยกแยะถูกผิดชั่วดีสามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเองและสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข

๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
๕.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
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 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคมไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชัน่และการโกงทุกรูปแบบ
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม

ลําดับท่ี ๘

๑. กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆดานท่ีทําใหเกิดปญหาเชนผลกระทบดานเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสงผลใหเด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคเด็กและเยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของการศึกษาสนใจแตวัตถุนิยมไมรูจักการประมาณตนซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติดังนั้นจึงควรทํา



ใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียงปลูกฝงอบรมบมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิงแวดลอมและวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถายทอดเพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ
และแบงปนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยมความเปนไทยทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติจึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
ตําบลพลับพลา (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึนเพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชนเปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึนและเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ

๒๙

รูจักอยูรวมกับผูอ่ืนรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยมความเปนไทยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพุทธศักราช ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดาน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (๕) สงเสริมการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพิการพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล  เมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเองดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผูดอยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญา
ความรูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
๓.๒ เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึน
๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปนและรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

๔. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา  จํานวน ๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ



เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรูรูจักการใชชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนและ
รูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน

๕.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
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 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคมสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึนได
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปนและรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข



ลําดับท่ี ๙

๑. กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง
ป  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละในป  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้นการบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึนเจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบันไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร
ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมท้ังมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนดและตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน

ท้ังนี้ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหาท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปน
เวลาชานานซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตยสุจริตของคนทํางาน



๓๑

ราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไปและหากจะวากันไปแลวเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกันเพียงแต
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวน
มากและมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืนๆจึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ินอาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวาแมวา
โอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทางจะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนและมูลคาของความเสียหายของรัฐท่ี
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรมดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใสมีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

๔.๑ ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารอยางนอย ๑ ฉบับ
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย ๑ ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป

๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๖.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ
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
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ปจํานวน ๑ ฉบับ

๑๐.๒ ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใสสามารถปองกันการทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ลําดับท่ี ๑๐

๑. มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล



๒. หลักการและเหตุผล
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางาน

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหมีศักยภาพโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงานซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพเปนธรรมเพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใสและการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยาง
แทจริงตอไปเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปนเผยขอมูล
ขาวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้นตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง

ดังนั้น  เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบการ
ทํางานไดจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
๓.๒ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองโปรงใสสามารถตรวจสอบได

๓๓

๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหมีประสิทธิภาพไดคนดีคนเกงเขามาทํางาน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  จํานวน ๑ มาตรการ



๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแตงตั้งโยกยายโอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

นครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 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
- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล

๑๐.๒ ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไมนอยกวา ๙๐ %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ ๓
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีความโปรงใสสามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได

ลําดับท่ี ๑๑



๑. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ

๓๔
๒. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาทีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ี
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลานั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหารไมมีการ
กระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานักกองและฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการทําให
การบริการเกิดความลาชาประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีสงผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุมคาตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ (๒) นายกองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบล อํานาจหนาท่ีในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  ในกรณีท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามลําดับท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน  มาตรา ๖๐/๑ ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคน
หนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศ



คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตอบสนองความตองการของประชาชนลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไข
ข้ันตอนท่ีมีความยุงยากจึงจําเปนตองมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกรวดเร็วเปนธรรมตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน

๓๕

๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวยนายกองคการ

บริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนา
สวนราชการ
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯขอบังคับและหนังสือสั่งการ
๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ



ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ

-
๙. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทนจํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

ลําดับท่ี ๑๒

๑. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจ
ใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงานซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อน

๓๖

ข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ



องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใสเปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานสวนตําบล
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขงพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนพลับพลา โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการและพนักงานสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ

๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา โดยประกอบดวยประธานกรรมการ หัวหนาสวน และ
พนักงานสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลเสนอมาโดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ชวงระยะเวลามีนาคม – เมษายน และกันยายน – ตุลาคม
๘. งบประมาณดําเนินการ

-



๙. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใสเปนธรรมตรวจสอบได

๓๗

ลําดับท่ี ๑๓

๑. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เพ่ือใหการบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชีกองคลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและดําเนินงานตามข้ันตอนของ
ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมายระเบียบและมีความจําเปนตอการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชีกองคลังมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือท่ีเก่ียวของ
๓.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชีกองคลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
กองคลังองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธีดําเนินการ

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจายแยกแผนงานแยกประเภทรายจายตามงบประมาณท่ีตั้งไว



๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรฝายบัญชีกองคลังมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
๑๐.๒ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

ลําดับท่ี ๑๔

๑. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ

๓๘
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีซึ่งกําหนดใหมีการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐและเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุป ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
๓.๒ เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
๓.๓ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
๓.๔ เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน



๓.๕ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๓.๖ เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
๔.๒ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
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. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน



ลําดับท่ี ๑๕

๑. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”

๓๙

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใสสามารถตรวจสอบได
๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงินเพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ
๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุเพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ

-



๙. ผูรับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
๑๐.๒ มีการปองกันการใชจายเงินเพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได

ลําดับท่ี ๑๖

๑. โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีฐานะเปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงิน
และการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะแตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนใน

๔๐

การจัดซื้อจัดจางและการเปดเผยขอมูลขาวสารประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญตัิใหเปนหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน



ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน
จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางเพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบล
ทุกโครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
๓.๒ เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๓ เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจางตามแผนงาน/โครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบลท่ี

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๔ ชองทางไดแก
ทางเว็บไซตบอรดประชาสัมพันธหนังสือระบบกระจายเสียงไรสาย
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและหมูบานตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน

๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก ทางเว็บไซตบอรด ประชาสัมพันธ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔



๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๔๑

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
๑๐.๒ ผลลัพธ

- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของโครงการ
จัดซื้อจัดจางท้ังหมด

- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

ลําดับท่ี ๑๗

๑. “กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัต”ิ
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนและใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูลยื่นคําขออนุมัติอนุญาตในเรื่องท่ี
เปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ติดตามความคืบหนาและแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการทํางานแต
ละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสารการสงตองานระบบการรับเงินและกําหนดระยะเวลา



ดําเนินการของแตละกระบวนงานใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือใหบริการตามลําดับจัดสถานท่ีสิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆเพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัตินอกจากนี้ยังบริหารจัดการ
บริการสาธารณะตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนนทางเดินและทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ,
ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน
สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน, ดาน
การสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษาและดานการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควันการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการจัดการน้ําเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรม
เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชนสรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะให
ประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติและเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ

๔๒

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝายองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนนทางเดิน

และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค,ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษาและดานการจัดบริการสาธารณะตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการจัดการน้ําเสีย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)



๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ

ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ
๙. ผูรับผิดชอบ

ทุกสํานัก/กอง/ฝายองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน

ลําดับท่ี ๑๘

๑. โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาท้ังท่ีเปน
หนาท่ีตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
และในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณการจัดซื้อจัดจางการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับจากภารกิจหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินนั้นองคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้นประชาชนไดรับประโยชนหรือเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใดการใหบริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไมการท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการจึงตองมีโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

๔๓



เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินของ
ตัวชี้วัดท่ี ๑ มิติท่ี ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการเพ่ือประโยชนในทองถ่ินลูกจางและพนักงานจางอีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ
๓.๒ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการโดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
๓.๓ เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๓.๔ เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดทําการสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๑ ครั้งตอป

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการและดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
๖.๒ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด
๖.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
๖.๔ ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน



๖.๕ ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําปแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบดําเนินการหมวดคาใชสอยประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆโครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท/ป

๔๔

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

จํานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ ๘๐
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

ลําดับท่ี ๑๙

๑. กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล



พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนตลอดจนจัดใหมีการรับ
ฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุดประกอบกับในปท่ีผานมา ไดมีการ
ประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีและไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสุขตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพ และ
ความคุมคาสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงหรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา องคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.๓ เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหสั้นลง
๔.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลพลับพลา
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป
๔.๔ พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๔.๕ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ

ดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๔๕

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๖. วิธีดําเนินการ



๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและ

พิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆใหแกผูใตบังคับบัญชา
๖.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี

นายกองคการบรหิารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ

๖.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานักในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตอขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัวและบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๑๐.๔ ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน

ลําดับท่ี ๒๐

๑. โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ



๒. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเปนกฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนว

ทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจแหง
รัฐการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการ

๔๖

ดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาวจึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุดเม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชนอํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆท่ี
เกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๓.๒ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
๓.๔ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจนมีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ



๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
๖.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน

๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
๖.๔.๔ จัดใหมีกลjอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆพรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนท้ังเวลาทําการชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน

๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

๔๗

๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการเพ่ือนําจุดบกพรองในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดปงบประมาณ
๘. งบประมาณดําเนินการ

งบประมาณรายจายประจําป
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กองคลัง  กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ



๑๐.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
๑๐.๓ มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจนมีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได

ลําดับท่ี ๒๑

๑. มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้นก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความ
คลองตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสําคัญคุณสมบัติความรู
ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดีดวยความรอบคอบและเหมาะสมเพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการดังนั้นการดําเนินการของ
หนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการกระจายอํานาจการตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนแตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกราชการ
๔. เปาหมาย

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๔๘



๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหารปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ
๖.๓ สําเนาคําสั่งฯแจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน

ท่ีไดรับมอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ

-
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สวนราชการทุกสวน
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

การบริหารราชการการดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะได
อยางมีประสิทธิภาพ

ลําดับท่ี ๒๒

๑. มาตรการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
๒. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไว
หลายเรื่องหลายประการรวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียวก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆเกิดข้ึนไดดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหาร



สวนตําบลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบรหิารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
๓.๒ เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๕ เรื่อง

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา

๔๙

๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ



ลําดับท่ี ๒๓

๑. มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการท้ัง
การอนุญาตกอสรางอาคารรื้อถอนอาคารตอเติมดัดแปลงอาคารเปนตนซึ่งลวนแตเก่ียวของกับสิทธิหนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจอยูกับ
นายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจา
พนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนไปอยางรอบคอบ
๓.๒ เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล

ในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๕๐



๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองชางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

ลําดับท่ี ๒๔

1. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหารไมมีการกระจาย
อํานาจหรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานักกองและฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการทําใหการบริการ
เกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีสงผลใหระบบการใหบริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนไปตาม โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุมคาตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ (๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี สั่ง อนุญาต และอนุมัติ
เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาม
กฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล อํานาจหนาท่ีในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตามลําดับท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ให



ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน  มาตรา ๖๐/๑ ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการ
บริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจ

๕๑

หนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตอบสนองความตองการของประชาชนลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไข
ข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกรวดเร็วเปนธรรมตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ

๔. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย นายก

องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายให
หัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯขอบังคับและหนังสือสั่งการ



๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ

๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทนจํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
๑๐.๑ ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

๕๒

ลําดับท่ี ๒๕

๑. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
๒. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในวันท่ี ๘ มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึงความเปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซึ่งความเสมอภาค
ยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพ่ือทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระองคดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาสและไดพระราชทานใหวันท่ี ๑ เดือน



สิงหาคมเปนวันสตรีไทยของทุกปเพ่ือใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรูความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคมและให
สามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลว

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๖) ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีสงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการ
ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดนโดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนผูมีความขยันหม่ันเพียรซื่อสัตยสุจริตมานะอดทนมีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม
๒. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางเดนชัดสมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป
๓. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติในดานการศึกษาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการสาธารณสุขสังคมสงเคราะหฯลฯดวยความเสียสละเปนท่ียอมรับของ

สังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมใหอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ
๓.๒ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคมใหมีขวัญและกําลังใจในการบําเพ็ญตนท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป

๔. เปาหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน ๑๘ คน

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดนท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปนสตรีดีเดนประจําปเพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ
๖.๒ แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาทราบท่ัวกันเพ่ือใหแตละตําบลดําเนินการคัดเลือกกลั่นกรอง

บุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๖.๓ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัตผิูท่ีถูกเสนอชื่อจากแตละตําบลภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล

๕๓



๖.๔ คณะกรรมการฯเสนอรายชื่อสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบและเห็นชอบ
๖.๕ ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯในวันสตรีสากล จํานวน ๑ ครั้ง/ป โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

เปนประธานในพิธี
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ

-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๐.๒ ผลลัพธ
- สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีสตรีท่ีเปนบุคคลตนแบบท่ีดีปรากฏตอสังคมสืบไป

ลําดับท่ี ๒๖

๑. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและ
วัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐสาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริตดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกรโดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวน
รวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตามแตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง



เพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคมชุมชนและประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีข้ึนเพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

๕๔

๓.๒ เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
๓.๓ เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใสมีคุณธรรม

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต

ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ



ทุกสํานัก/กององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

ลําดับท่ี ๒๗

๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ี

กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่ง
ไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา โดยมีงานศูนยบริการขอมูล
ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ี ประชาชน
สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะได สามารถรับรู สิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง
ในการรักษาประโยชนของตนตอไป

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง

๕๕

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๔. เปาหมาย/ผลผลิต



ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๑ แหง

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
๖.๒ มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริ หารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบ
ตามรายการท่ีกําหนด

๖.๔ มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๕ มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๖ มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



ลําดับท่ี ๒๘

๑. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา”

๒. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไววาภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐ

ตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว ใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด

๕๖

และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
๓. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ และประกาศองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาข้ึน

๒. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร จําหนายจายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้
๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้

๓.๑ ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
๓.๒ ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
๓.๓ ขอมูลขาวสารอ่ืน
๓.๔ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

๔. เปาหมาย
๑. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 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 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
๖.๓ จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
๖.๔ จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
๖.๕ จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
๖.๖ จัดเตรียมสถานท่ี 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. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
๓. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ



ลําดับท่ี ๒๙

๑. กิจกรรม “จัดทําประกาศ  เผยแพรแผนจัดหาพัสดุ  การจัดซื้อจัดจาง  การบริหารงานบุคคล”
๒. หลักการและเหตุผล

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของ
หนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพร ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดงายและสะดวกมากข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย
๓.๒ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย
๓.๓ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภทข้ึนไป

๕. พื้นที่ดําเนินการ
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังตําบล ไดแก

- แผนพัฒนาทองถ่ิน
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา



- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

๕๘

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร

ลําดับท่ี ๓๐

๑. กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง  พัสดุ และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๒. หลักการและเหตุผล



การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริ หารงาน
ราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนได รับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือเผยแพร ขอมูลขาวสารในการปฏิบัติ งานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําปและการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษี
ทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๕๙

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ



ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ลําดับท่ี ๓๑

๑. มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของ
หนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร ขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให
การเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดงายและสะดวกมากข้ึน

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน
๓.๓ เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง

๕. พื้นที่ดําเนินการ
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก

- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
- บอรดประชาสัมพันธของตามชุมชน/หมูบาน



- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ
เคลื่อนท่ี

- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจํา
และใหประชาชนสืบคนไดเอง

- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/

การจัดแถลงขาว
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

๖๐

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

ลําดับท่ี ๓๒

๑. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ



ตามท่ี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริม
สนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรกครองสวนทองถ่ิน
นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดดําเนินการจัด
โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในราง
ขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไปกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบท
ชุมชน ประจําป ข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน
๓.๓ เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
๓.๔ เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน
๓.๕ เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
๓.๖ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๘ หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา สําหรับใหประชาชนไดแสดงความ

คิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
๕. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖๑

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๖.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน



๖.๓ ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
๖.๕ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
๖.๖ จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด
๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน
๖.๘ จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหสํานักงานปลัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑๘ หมูบาน ระหวางเดือนกุมภาพันธ – เมษายน

๘. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท

๙. ผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน
๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล
๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
๕. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๖. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ลําดับท่ี ๓๓

๑. การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ



องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ี อยู ในอํานาจหนาท่ี
ดวยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลาจึงมีการจัดตัง้ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดอืดรอนตางๆ

๖๒

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี

๔. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได เสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการ

ไดอยางมี คุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได
๕. วิธีดําเนินการ

๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
๕.๔ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังนี้



๖.๑ องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖.๒ ทางโทรศัพท หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๒๐๐๔ ทางโทรสาร หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๑๗๘๘
๖.๓ ทางเว็บไซต http://www.tambonplubpla.go.th
๖.๔ ทางไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา หมูท่ี ๒ ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๙๐

๗. งบประมาณดําเนินการ
-

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข
๙.๓ แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

๖๓

ลําดับท่ี ๓๔

๑. กิจกรรม “จัดตั้งศูนยและและเจาหนาที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รองเรียนการทุจริต กําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
รองเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ี อยู ในอํานาจหนาท่ี
ดวยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ

http://www.tambonplubpla.go.th


ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ และแตงตั้งเจาท่ีรับผิดชอบรับเรื่อง
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 ข้ั 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 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.๓ เพ่ือทราบข้ันตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน

๔. เปาหมาย
มีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขฯ  ชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขฯ กําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๕.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๕.๓ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๗. งบประมาณดําเนินการ
-

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๙.๑ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขฯ  กําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกขไดอยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว

๖๔



ลําดับท่ี ๓๕

๑. กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ  ภายใน ๑๕ วัน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
๓.๒ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ
๓.๓ เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข และสงเสริมภาคประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ

๔. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย

๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๙. งบประมาณดําเนินการ
-

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ



๑๐.๑ การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
๑๐.๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

ลําดับท่ี ๓๖

๑. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑
องคกรจัดทําแผนพัฒนา  ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรหกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ

ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล  มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาข้ึน

๖๕

๓.วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการบริหารสวนตําบล
ฯ  และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลากําหนดดวยความถูกตอง  โปรงใส  และสุจริต
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๑๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ



คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนพลับพลาบางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป  ตามท่ีระเบียบฯ  กําหนด
องคการบริหารสวนตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลาแทนกรรมการฯ  ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง ภายใน ๔๕ วัน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ องคกรจําทําแผนพัฒนา  ขอ ๗(๒) และขอ ๙ ท่ีกําหนด
๘. งบประมาณดําเนินการ

-
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานโยบายและแผน  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลาความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาดวยความถูกตอง  โปรงใส  สุจริต  และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต

ลําดับท่ี ๓๗

๑. โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล  ประจําป
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน  ทําใหประชาชนยังไมอาจได
รับทราบถึงความสําคัญของกรกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดจัดทําโครงการ  อบต.สัญจร
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป  ข้ึน  เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง

๖๖

๓.วัตถุประสงค



เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน  โปรงใส  และตรวจสอบไดเพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน  และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ   อีกทางหนึ่งดวย
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ผูนําองคกรประชาชน  เชน  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  สารวัตรกํานัน  ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล  อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  กลุมอาชีพตางๆ  ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ

๕.๑ ติดตอ  ประสานงานกับเจาของสถานท่ี
๕.๒ แตงตั้งคณะทํางาน
๕.๓ วางแผนกําหนด  วัน  เวลา  สถานท่ี  การฝกอบรม  พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
๕.๔ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕.๕ ดําเนินโครงการตามวัน  เวลา  ท่ีกําหนด

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๗. งบประมาณ
๑๘,๐๐๐ บาท

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม  ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวาง

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 ถ่ิ น

ลําดับท่ี ๓๘

๑. มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง



๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบ

ปงบประมาณ  และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.วัตถุประสงค

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลาไดมีกฎหมาย  ระเบียบ  กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน  กับมาตรการ
การปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๑๘ หมูบาน
๖๗

๕. วิธีการดําเนินการ
๕.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาอยางแข็งขัน  สําหรับการทํางานขององคการ

บริหารสวนตําบลพลับพลาไดมีกฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  กําหนดใหภาคประชาคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใน
หลายๆ  สวน  เชน  ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ  วาดวยการพัสดุ  เชน  เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง  ฯลฯ

๕.๒ มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ  เพ่ือเรียนรูทําความเขาใจระเบียบตาง ๆ  จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการทุกปงบประมาณ
๗. งบประมาณดําเนินการ

-
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

๙.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง

ลําดับท่ี ๓๙

๑. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  ประจําปงบประมาณ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท้ังยัง
ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ  และกฎหมายท่ีกําหนด  โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน
ดังนั้น  การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ขอบังคับ  ตลอดจนกฎหมายตางๆ  ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลาเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
๓.วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ  คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ  ทางดานการบัญชี  และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

๖๘

๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายท่ีกําหนด
๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยงานรับตรวยวาเพียงพอ  และเหมาะสม
๓.๕ เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ  ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานครู  และเจาหนาท่ีศูนยเด็กเล็ก  ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๕. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกกอง/สํานัก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการโครงการ



๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖.๒ ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ  ดวยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป  ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและ

เหมาะสม  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ  รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานรับตรวจ

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพยสิน  รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหเปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพยสิน  และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท  วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือ  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด  เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรง
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  โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
๑๐.๓ การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน  ท่ีมีอยูอยางคุมคา  ประหยัด
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง



๖๙
ลําดับท่ี ๔๐

๑. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในท่ีไดกําหนดไว  รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองเปนไปตามท่ีระเบียบฯ  กําหนด  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวยเงินแผนดินกําหนด  เปนประจําทุกป
๓.วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ  กําหนด
๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามกําหนด

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  เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ของ ๖

ระดับองคกร  และนําเสนอผูบริหาร  พรอมจัดทําสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน



๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด  ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

๗๐
ลําดับท่ี ๔๑

๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ  ระบบการ
ควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  ในอดีตท่ี
ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ  ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ  ไป  ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี
หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบขอหารือตางๆ  โดยสวนใหญ  จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเยียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ
กําหนดไว  ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ  นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน  จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน
ไดระบบการควบคุมภายในท่ีดี  ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ  วามีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด  การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงาน
และการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์  ท้ังนี้  สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานไมเหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใด



บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หนวยงานท่ีกําหนดข้ึน  และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน  จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ข้ึน
๓.วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา  โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
ซ้ําซอนหรือไมจําเปน  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ  ท่ีอาจมีข้ึน

๓.๒ เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได  สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ

๓.๓ เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ขอตกลง  ระเบียบขอบังคับตางๆ  ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน  อีกท้ังยังเปนการควบคุม
หรือลดความเสี่ยงขอหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได  ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
๕. พื้นที่ดําเนินการ

๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.
๒๕๔๔ ขอ ๖

๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย
และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗๑

๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ  เพ่ือสรุปขอมูล
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 การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ
๙.๒ การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และคุมคา
๙.๓ มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได  สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
๙.๔ การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว
๙.๕ เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ขอ ๖ ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน  รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข
๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก)

ลําดับท่ี ๔๒

๑. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาในฐานะ
หนวยรับตรวจรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการตางๆ  ของหนวยรับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเกาสิบ



วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล  การ
สิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี

การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลด
ความเสียงหาย  ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๗๒

๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยง  ในการปองกันหรือลดความ

ผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ
๓.๒ เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ  และรายงานผล

ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด
๓.๓ เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการโครงการ
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา (ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป
๖.๒ หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลานําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน

เวลาท่ีกําหนด  และรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุมคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (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 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐.๒ มีการติดตามผลการประเมินตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด

๗๓
ลําดับท่ี ๔๓

๑. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง  การโอน  ยาย
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ  การวางนโยบาย  การ
วางแผน  การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  โดยพิจารณาจากประเด็น
การบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  การโอนยาย  การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนข้ันเงินเดือน  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนไปอยางโปรงใส  และสามารถตรวจสอบได
๓.วัตถุประสงค



๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม  การตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม
๓.๒ เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน  ยาย

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล  พนักงานครูสวนตําบล  พนักงานจาง  ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล

๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

๖. วิธีดําเนินการโครงการ
ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง  การโอน  ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม  ตรวจสอบ กํากับ  ดูแลบริหารงาน

บุคคลในการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน  และ  ก.อบต.

จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ  รวมถึงมีการแตงตั้ง

ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรม

การพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม

กอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลารับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

๗๔

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง



- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ  อยางเครงครัด

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน  และ  ก.อบต.จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน

ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความ

โปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน  หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ีตนเองเหน็วาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง  จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจะออกคําสั่ง

แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลารับมติคณะคณะกรรมการการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลบริหารงานบุคคล  ใน

การท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ขอบังคับท่ีเก่ียวของ  อยางเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให

บุคลากรทราบ
- มีการการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏบิัติงานและคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน  มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ  เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  เชน  ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสม  และขอมูลการลา  เปนตน

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ  พรอมเปดโอกาสใหซักถาม  ตอบขอสงสัยและโตแยงผล
การประเมินท่ีไมเปนธรรม



- นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา   ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน  และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๗๕

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละ

ระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ  การโอน  ยาย  ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา และมีแนวทางใน

การปฏิบัติงานอยางชัดเจน  พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได

ลําดับท่ี ๔๔

๑. กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจาย  และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ



การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ  จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย  เบิกเงิน
ออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได  สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม  คาบริการ  จะตองเปนไปดวยความโปรงใส  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง  มีความ
สุจริต  สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให  การรับ  จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส  ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ  และรับทราบถึงรายรับ – รายจาย  ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.วัตถุประสงค

เพ่ือใหการรับ  จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ

- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเขารวมเปนกรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ  จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ  เชน  ทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร  และเสียงตามสาย

หอกระจายขาว  เม่ือสิ้นปงบประมาณ
๖. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๗๖

๗. งบประมาณดําเนินการ
-

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ



งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๙. ตัวชี้วัด

มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน
๑๐. ผลลัพธ

ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ  จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาทําใหเกิดความโปรงใส  ในการรับจายเงินขององคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา

ลําดับท่ี ๔๕

๑. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจางจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลทุกข้ันตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น  ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง  สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน  เพ่ือกระตุน
การปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย  โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓.๒ เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๕. พื้นที่ดําเนินการ



องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  ไดแก  กรรมการตรวจการจาง

๗๗

๖.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ  แตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขา
รวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง  โปรงใส  โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย

๖.๓ จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ  เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง  เพ่ือใหเจาหนาท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  และทราบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ

-
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานพัสดุ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ

การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  มีความโปรงใส  โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น

ลําดับท่ี ๔๖

๑. โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ



การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง  เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะบริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และเปนไปตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน  จะตองมีความรูความเขาใจใน
อํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ  อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และเขาใจเงื่อนไข
ขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงตั้ง
ใหทําหนาท่ีแลว  อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ  อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน  นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง  อาญา  วินัย  หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง  ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจ
รับงานจาง  เพ่ือความโปรงใส  จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง  เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
๓.วัตถุประสงค

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง  ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรอืระเบียบท่ีเก่ียวของ
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

คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ

ลําดับท่ี ๔๗

๑. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจาง
๒. หลักการและเหตุผล

ในสภาพสังคมปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสงผลกระทบท้ังดานเทคโนโลยี การสื่อสารท่ีรวดเร็ว
ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ เปนตน  ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงถือเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาองคกรและการพัฒนาชาติในสภาพการปจจุบันนี้ การใหการศึกษา
คนควาหาความรูเพ่ิมเติมใหกับบุคลากรของหนวยงาน  ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จึงเปนเรื่องท่ีหนวยงานของรัฐจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
เพราะการอบรมใหความรูและการศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งท่ีจะนํามาปรับปรุงประยุกตใชในการพัฒนาองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและสามารถนํามา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ และประสบการณท่ีดีสามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการทํางานและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา ใหเกิดการพัฒนาท้ังภายในหนวยงานและตําบลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกๆดาน  จึงจัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําป ข้ึน

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ไดศึกษาหาความรูและประสบการณจาก

สถานท่ีตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาองคกรและชุมชน

๗๙

๓.๒ เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธ การปรับทัศนคติท่ีดี แลกเปลี่ยนเรียนรู  ระหวาง ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และ



พนักงานจาง
๓.๓ เพ่ือสงเสริมคุณธรรม  และความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานใหแกเจาหนาท่ี
๓.๔ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน

๓.๕ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ใหมีความรูความเขาใจ  ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
๖.๒ ติดตอประสานงานกับวิทยากรและสถานท่ีท่ีจะเดินทางไปศึกษาดูงาน
๖.๓ ดําเนินการตามโครงการ
๖.๔ ติดตามและประเมินผลโครงการ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๗.๑ อบรมท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จํานวน ๑ วัน
๗.๒ ไปศึกษาดูงาน  จํานวน ๑ วัน

๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไดรับความรูและประสบการณจากสถานท่ีท่ีศึกษาดูงาน  เพ่ือนํามาพัฒนาองคกรและชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพ
๑๐.๒ เกิดความรักความสามัคคี สรางความสัมพันธท่ีดี สรางทัศนคติท่ีดีตอกันระหวางผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล



ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
๑๐.๓ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สามารถนําความรูและประสบการณมาใชในการพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา และชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
๑๐.๔ เจาหนาท่ีมีคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี

๘๐
๑๐.๕ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง มีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม

กฎหมายและระเบียบ

ลําดับท่ี ๔๘

๑. กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  เปนกลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร  ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน  มีงบประมาณเปนของตนเอง  แตถึงแมจะเปนอิสระ
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง  เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน
นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ  ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร  สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน  เพ่ือกําหนด
บทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ  โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
๓.วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๓.๒ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได
๓.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท  หนาท่ีของตนเองมากข้ึน

๔. เปาหมาย



สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๓๖ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ จัดคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม
๖.๒ แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ  เชน  การจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป  การ

ตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ฯลฯ
๖.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๘๑

๑๐. ผลลัพธ
๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส  ตรวจสอบได

ลําดับท่ี ๔๙

๑. กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ



การสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เก่ียวของกับหลายองคประกอบ  และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน  อันไดแก
ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตน
อยางเขมแข็ง  เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ใหมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ  และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน  ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร  และท่ีสําคัญสงเสริมการมี
สวนรวมในการเสนอแกปญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน  เก่ียวกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ  เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน
๓.วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน  และการมีสวนรวมในการทํางาน
๓.๒ เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๓.๓ เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

๔. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จํานวน ๓๖ คน

๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ  เชน
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน  รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  จํานวน ๒ ศูนย
๖.๒ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้ง  เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ



๘๒
-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ผลลัพธ
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนไปอยางตอเนื่อง  ตอบสนองความตองการของประชาชน  เกิดทัศนคติท่ีดี

ลําดับท่ี ๕๐

๑. มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชัน่โดยภาคประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ี
ของรัฐมีหนาท่ี รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพองก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่นการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนน
การพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ
ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
๓. วัตถุประสงค

สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการหมูบานหรือตัวแทนประชาชนในหมูบาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖. วิธีดําเนินการ



๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชั่นได
๑๐.๒ มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นในระดับองคการบริหารสวนตําบล

๘๓

ลําดับท่ี ๕๑

๑. กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก  จําเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา
โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ  ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต



๔. เปาหมาย
ประชาชนในตําบลพลับพลา

๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖.๓ จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน  รองทุกข
๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ผลลัพธ
๑๐.๑ จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
๑๐.๒ นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

ลําดับท่ี ๕๒

๑. มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ



พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนา

๘๔

ทองถ่ิน  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการนั้น  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก  คานิยม  การบูรณาการ  การสรางความเขมแข็ง  และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ  ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  มีภารกิจ
หนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง  โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน  ดังนั้น  การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น  จําเปนจะตองมีองคประกอบ
หลายๆดาน  ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน  ในการนี้  การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน  จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชั่น  ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาพประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ในการรวมคิด  รวมพิจารณา  รวมตัดสินใจ  รวมทํา  รวมรับผิดชอบ  และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  พิจารณาแลวเห็นวา  การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน  จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตข้ึน  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
๓.วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือสรางแกนนํา  แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
๓.๒ เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน  ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
๓.๓ เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๔. เปาหมาย
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการ

ปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน  รวมเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๖.๒ จัดทําฐานขอมูลบุคคล  องคกร  สวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง  โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
๖.๓ เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาในการรวมคิด  รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ

รวมทํา  และรวมรับผิดชอบ  รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต
๖.๔ สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวยสอบเพ่ือปองกันการทุจริต
๖.๕ ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางหนวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลากับบุคคล  องคกร  สวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขา

รวมเปนเครือขาย

๘๕

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
-

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๑๐. ผลลัพธ
๑๐.๑ ทําใหเกิดแกนนํา  แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
๑๐.๒ ทําใหทุกภาคสวนมีความรู  กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
๑๐.๓ ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา




