
สว่นที ่๓ 
 

มิติที ่๑ การสรา้งสังคมที่ไมท่นตอ่การทุจริต 
๑.๑  การสรา้งจิตส านึกและความตระหนักแกบุ่คลากรทั้งขา้ราชการการเมืองฝาุยบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝาุยสภาทอ้งถิ่นและฝาุยประจ าขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
๑.๑.๑  สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่ใหบ้ังเกิดประโยชน์ 

สุขแกป่ระชาชนในทอ้งถิ่น 

 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ

ปฏิบัติงานจะต้ องมีความสุจริตโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็ นการเสริมสร้ างจิตส านึกในการท างาน
และความรับผิดชอบต่ อหน้าที่ของตนเองนอกจากนี้ยังต้ องมีการส่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่ การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกท้ังสามารถแก้ ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองคก์รได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่ วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานานจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะตอ้งมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชันอย่างจริงจังใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชันในสังคมไทยดังกล่ าวทุกภาคส่ วนในสังคมไทยต่ างเห็นพ้องตรงกันว่ า
การที่จะท าให้ ปัญหาการคอร์ รัปชันลดน้ อยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้นต้ องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ กับทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเปน็ภาคส่วนการเมืองภาคราชการภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่ างเข้มงวดจริงจัง
พร้อมทั้งสร้ างทัศนคติใหม่ ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่ วมต้านภัยการทุจริตควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่ านิยมไปใน
ทิศทางท่ีไม่ เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์ รัปชันทั้งนี้กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประ กอบด้วยความชอบ
ธรรมความโปร่ งใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่ วน
ร่วมของประชาชนไปเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการนั้นปรากฏอยู่ ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบันซึ่งได้ วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็ นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานองค์กรตา่งๆของภาครัฐจึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้ เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ วแต่อย่างไรก็ตามส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็ นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่ วยงานหรือองค์ กรภาครัฐนั้นปั จจุบันยังคงอยู่ บนความหลากหลายในองค์ ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) และหลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกน าองค์ ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่ านั้นมาใช้ เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้ างมาตรฐานด้ านความโปร่ งใสส าหรับหน่ วยงานหรืองค์ กรใดๆจะต้ องค านึงถึงกรอบ
เปูาหมายวัตถุประสงค์ แนวทางหรือวิธีการด าเนินงานที่หน่ วยงานองค์ กรสามารถปฏิบัติเ พ่ือสร้ างระบบบริหาร
กิจการบ้ านเมืองและสังคมที่ดีได้ ต่อไปดังนั้นเพื่อประโยชน์ ในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

 
 



๑๘ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรขององค์ กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม

และจริยธรรม 
๓.๒ เพ่ือให้ ผู้บริหารท้ องถิ่นบุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจและให้ ความส าคัญกับการปู องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
๓.๓ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กร

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔. เปาูหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวขอ้งเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร 
๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
๔ ปี (งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ    -        บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผู้บริหารท้ องถิ่นบุคลากรขององค์ กรมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและ

จริยธรรม 
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปู องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
๓. ผู้บริหารท้ องถิ่นบุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 



๑๙ 
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปน็มา 
การพัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่ างยั่งยืนและสามารถก้ าวพ้นทุกวิกฤตของ

โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้ เป็นคนดีซึ่งมีความเก่ียวข้ อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อ านาจที่ไดร้ับอยา่งซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใ นภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมใน
องคก์รเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ประชาชนจึงได้ท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีคุณธรรมจริยธรรม

เขา้ใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 

๓.๒  เพ่ือให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชนและ
ประเทศชาติสร้างจิตส านึกในการท าความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน 

๓.๓  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา 
 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแบ่งเป็น ๓  แนวทาง คือ 
 



๒๐ 
๖.๑  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหารปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลพลับพลาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๖.๒  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ส่งเสริมใหรู้้รักสามัคคีเสียสละช่วยเหลือแบ่งปนัและเห็น

คุณคา่ของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือท าบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธเป็นต้น 

๖.๓  การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
๑๐.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ

สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติรู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

๑๐.๓  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปอูงกันการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์ กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ กร

ไปสู่ ความส าเร็จทั้งด้ านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์ กรนั้นๆย่ อมประสบความส าเร็จมีความ
เจริญก้ าวหน้าต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ ความสามารถมีทักษะต่ างๆในการปฏิบัติงานมี
ประสบการณ์ มีความรู้ และเข้ าใจงานเป็ นอย่ างดีเมื่อได้ รับบทบาทให้ กระท าหน้ าที่ใดๆแล้ วย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมเสมอในทางตรงกันข้ ามหากบุคลากรในองค์ กรด้อยความสามารถไร้
อุดมการณ์ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างานย่ อมท าให้องค์กรนั้นๆด้อยพัฒนาหรือเจริญก้ าวหน้า
ได้อย่างล่าช้าการท างานสูงแล้ วย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปู องกันการทุจริตมีจรรยาบรรณค่ านิยมบุคลิกภาพ
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่ งตนเองบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกท่ีดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบตั้งใจท างาน
ด้วยความทุ่ มเทเสียสละมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ื อเผื่อแผ่ ต่องานต่ อหน่ วยงานต่ อเพ่ือนร่ วมประชาชนและ
ประเทศชาติแล้วย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีความโปร่ งใสมีการปูองกัน
การทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 



๒๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงไดจ้ัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้นเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการและพนักงาน
จา้งตลอดท้ังประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้หา่งไกลจากการทุจริตและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุขรู้จักความพอดีมีความพอเพียง
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับมีเจตคติที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเองต่อการท างานต่อเพ่ือน
รว่มงานตอ่ผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในการปฏิบัติงานและการ

ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
๓.๓ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กรตอ่การท างานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อ

ผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
๓.๔ เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต

ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

๔. กลุม่เปาูหมาย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการ/พนักงานทั้งหมด  จ านวน  ๗๖  คน 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดปฏิบัติธรรม  ทุกวันพระ  ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 

 

๗. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
๗.๑ ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด  
๗.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
๗.๓ จัดท ารายละเอียดโครงการฯก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
๗.๔ เสนอรายละเอียดโครงการก าหนดการและหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิด

ความเหมาะสม 
๗.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
๗.๖ วัดและประเมินผลโครงการฯ 

 

๘. งบประมาณ 
ไมใ่ช้งบประมาณ. 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 



๒๒ 

 

๑๐. ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
๑๐.๑  บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
๑๐.๒  บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
๑๐.๓ ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเจตคติต่อองค์กร

ต่อการท างานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝกึอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผู่บ้ริหารสมาชิกสภาและพนักงานองคก์ารบริหารสว่น
ต าบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม

เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้ าราชการหรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค  ์การ
บริหารส่ วนต าบล พลับพลา ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่ วมกันเป็ นหมู่ คณะอีกอย่ างที่ขาดไม่ ได้คือคุณธรรม
จริยธรรมเพราะคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงการประพฤติ ปฏิบัติอันถูกต้องดีงามทั้งกายวาจาใจทั้งต่ อตนเองต่อ
ผู้อ่ืนและต่ อสังคมซึ่งถ้ าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่ วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ วการ
ปฏิบัติงานทุกอย่ างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ และผู้มารับบริการ
อย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องคก์รนั้นๆ   

เพ่ือเป็ นการเตรียมความพร้ อมและสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนทั้งข้าราชการการเมืองฝุ ายบริหารข้าราชการการเมืองฝุ ายสภาท้องถิ่นและ
ข้าราชการฝุ ายประจ ารวมถึงพนักงานจ้ าง  จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาดังกล่าวนี้ขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
๓.๒  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน 
๓.๓  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
๓.๔  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซอ้น 
 

๔. เปาูหมาย 
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน ๗๖ คน 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 



๒๓ 
๖. วิธีการด าเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับ
พลาโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมและมีการศึกษาดู
งานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  

 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
๓๐,๐๐๐  บาท 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
๑.๑.๒  สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สง่เสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล พลับพลาได้ประกาศใช้ ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝุ าฝันหรือไม่ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่ าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รา้ยแรงแห่งการกระท าประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ลูกจ้าง
ประจ าและพ นักงานจ้ าง  ก าหนดให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้ าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา มีหน้าที่ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวมและ
ประเทศชาติอ านวยความสะดวกและให้ บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้ องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม  ๙ ประการได้ แก่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ,มีจิตส านึกท่ีดีซื่อสัตย์ สุจริตและ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่ง
ที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ประชาชนด้ วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่ เลือกปฏิบัติ , ให้
ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้นถูกต้องและไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์ กรนอกจากนี้ส านักงานก .พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ก าหนดให้ ข้าราชการต้ องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่ งหน้าที่และไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือส านักงานก .พ. ที่นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ 
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่ าวมาปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็ นที่เชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไดจ้ัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุ ายการเมืองและฝุ ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ กระท าการอันเป็ นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๓.๒  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอท้ังในระดับองค์กรและระดับ

บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓  เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 



๒๕ 
๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน

ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรตอ่ผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ 

๓.๕ เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทั่วไป 
 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และรว่มติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของ
ราชการเรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รัฐเป็นขอ้มูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาลูกจ้างประจ าพนักงานปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “เสริมสรา้งองคค์วามรูด้า้นการตอ่ตา้นการทุจริต” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุง่สู่

การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รปูแบบโดยไดร้ับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 



๒๖ 
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้ านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ ประเทศไทยได้ รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่ อแผนยุทธศาสตร์ ฯข้างต้นองค์การบริหารส่วนต าบลพลับ
พลาจึงไดก้ าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการทุจริตขึ้นเพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ ว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิด
ความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข้าราชการฝุายประจ าลูกจ้างประจ าตลอดจนพนักงานทั่วไป 
๓.๒  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการฝุายประจ าลูกจ้างประจ าตลอดจนพนักงานทั่วไป 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องคค์วามรู้เกี่ยวขอ้งกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต

อาทิกฎหมายป .ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗  สื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการปลูก
จิตส านึก 

๖.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เครง่ครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่างๆ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนขอ้มูล/องค์กรความรู้ด้านการตอ้ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
 



๒๗ 
๑.๑.๓ สรา้งจิตส านึกและความตระหนักที่จะไมก่ระท าการอันเปน็การขัดกันแหง่ผลประโยชนห์รือ 

การมีผลประโยชนท์ับซอ้น 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหค้วามรูเ้รื่อง ผลประโยชนท์ับซอ้นใหก้ับพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์ หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ ามาเก่ียวข้ องจนส่งผลกระทบต่ อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่ าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่ เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็ นการปฏิบัติสืบต่ อกันมาจนไม่ เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่ านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ ส่วนตนอยู่ และมีการใช้ อิทธิพลตามอ า นาจหน้ าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่
ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์ สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์ อ่ืนๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์ สินก็ได้อาทิการแต่งตั้ง
พรรคพวกเข้ าไปด ารงต าแหน่ งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่ วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้ มี
อ านาจที่ตัดสินใจให้ ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่ วนได้ส่วนเสียได้ รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ
โดยมิชอบทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้ งกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมซึ่งใน
ปีงบประมาณพ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่ วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยก าหนดให้ หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์ กร
เพ่ือให้ ความรู้ เรื่องการปู องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก้เจ้าหน้าที่เพ่ือปู องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนดังนั้นองค์ การ
บริหารส่ วนต าบลพลับพลาจึงได้จัดกิจกรรมให้ ความรู้ความเข้ าใจการปู องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้ บริหารกับพนักงานส่ วนต าบลพลับพลา เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนเพ่ือไมใ่ห้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจแก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีจิตส านึกค่านิยม

และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หนว่ยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเปน็ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

 

๔. เปาูหมาย 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 



๒๘ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีการด าเนินการ 
จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
ตัวชี้วัด 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติปฏิบัติงาน

ไมยุ่่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “มาตรการจัดท าคูม่ือการปอูงกันผลประโยชนท์ับซอ้น” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้ การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาได้ ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้ การปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเป็ นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้ แถลงนโยบาย  ๑๑ ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่ งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่ าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและเป็ นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้ างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้ างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปู องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆเช่นส านักงานก .พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปู องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติร่ วมกับส านักงานคณะกรรมการปู องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและ
องค์กรตามรัฐธรรมนู ญได้จัดท ายุทธศาสตร์ ชาติว่ าด้วยการปู องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ 
ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองคก์รซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซอ้นผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปู องกันผลประโยชน์
ทับซอ้นแกเ่จ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ 



๒๙ 
ปราบปรามการทุจริตข้ างต้นและเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้ เป็นกลไกส าคัญที่จะปู องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่ อการมี
ผลประโยชน์ ทับซ้ อนของเจ้ าหน้ าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จึงได้ ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อนขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้ างความรู้ความ
เขา้ใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปั ญหาในเรื่องดังกล่ าวรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้ สนใจได้ศึกษา
เพ่ือเป็ นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่ วมกันรณรงค์ สร้างสังคมไทยให้ เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให ้เทียบเทา่ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชัน 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๖.๒. จัดท า (รา่ง) คูม่ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖.๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๖.๔. จัดท าคูม่ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๖.๕. แจกจา่ยให้บุคลากร 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 



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

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้เพ่ือ
ลดระบบอุปถัมภ์ ในสังคมไทยให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม
ออกจากกันได้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝันให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในช่ วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปั ญหาการทุจริตคอร์ รัปชันของผู้ ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ ด ารงต าแหน่ งระดับสูงในองค์ กรต่างๆซ่ึงได้ ส่งผลกระทบต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ ข้างต้นจ าเป็นที่หน่ วยงานภาครัฐต้ องเร่ งสร้างองค์ความรู้ ให้บุคลากรมีความพร้ อมที่จะ
เขา้ใจสาเหตุและปจัจัยที่น าสู่การคอร์รัปชันเพื่อจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้ าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆที่
น าไปสู่การทุจริตคอร์ รัปชันโดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝั งองค์ความรู้ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมรวมทั้งให้ ตระหนักถึงผลกระทบจากปั ญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือเกิดเป็ นผลประโยชน์ ทับซ้อนซึ่งเป็ นปัญหาเชิงโครงสร้ างที่
เกี่ยวข้ องกับหลายมิติทั้งมิติด้ านสังคมการเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้ อนถึงวัฒนธรรมและค่ านิยมในการ
บริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จึงได้ จัดท ามาตรการ  “ปลูกฝั งองค์ ความรู้ ให้มีความเข้ าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้นเพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้ างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือ
ส่วนรวมยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญหากข้าราชการและพนักงาน
เจ้าหน้ าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้ าที่ท่ีจะปกปู องผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติมีการใช้ อ านาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเอ้ือประโยชนต่อตนเองกลุ่มพรรคพวกพ้องเหนือผลประโยชน์ ส่วนรวม
ย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา 
๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวมยึดถือหลัก

จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญอันจะน ามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น
ในองค์กร 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 

Interest 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 



๓๑ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
๖.๒. ออกแบบกิจกรรม 
๖.๓. จัดเตรียมเอกสาร 
๖.๔. ด าเนินการจัดประชุม 
๖.๕. สรุปรายงานการประชุม 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
กองวิชาการและแผนงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
๑.๒ การสรา้งจิตส านึกและความตระหนักแกป่ระชาชนทุกภาคสว่นในทอ้งถิ่น 

 

๑. ชื่อโครงการ : ปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอ้น ในพื้นที่ต าบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปน็มา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) ที่

ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่  
ไมเ่คยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ ท าลายปุาของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้
ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็ นหนทางหนึ่งในการแก้ ไขปัญหาภาวะโลกร้ อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม_เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน  อีกท้ังเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้ พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม  ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น  ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศา
เซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้ อน องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้จัดท าโครงการ  “ปลูก
ต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้ อนในพื้นท่ีต าบล พลับพลา” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ ไข
ปัญหาภาวะโลกร้ อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหา
มงคลดังกล่าว ดังนั้น ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เพ่ือให้เกิดความ
รม่รื่นแกชุ่มชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

รว่มกัน 
๓.๒  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว

ในต าบลพลับพลา 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า

ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
๓.๔ ส่งเสรมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย 

รอ้นแกป่ระชาชน 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  จ านวน ๕๐๐ ต้น 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖. วิธีด าเนินงาน 
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่พลังมวลชน และประชาชน

ในทอ้งถิ่นเขา้ร่วมกิจกรรม 



๓๓ 
๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ

ปลูกตน้ไม้ 
๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
๖.๔  ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่พลังมวลชน และ

ประชาชนในทอ้งถิ่น 
๖.๕  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

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

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๑๑,๘๐๐ บาท 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  ท าให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๒  ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๑๐.๓  ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๔  ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน 
 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสรา้งอาชีพสรา้งรายไดต้ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปน็มา 
โครงการอบรมให้ ความรู้ สร้างอาชีพสร้ างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นโครงการตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็ นอยู่ที่ยากจนของราษฎรพร้ อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หนว่ยงานต่างๆน าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกขย์ากดอ้ยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่ างๆทั่วประเทศโดยเน้ นให้ผลการด าเนินงานตก
ถึงมือราษฎรโดยตรงเป็ นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อย่าง “พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็ นการปู
พ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต”ด้วยดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็ นโครงการที่มุ่ ง
พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเปน็อยูท่ี่ดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่หา่งไกลทุรกันดารและยากจน
อยู่แท้จริงโดยมีหลักการส าคัญคือการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็ นประหยัดการพ่ึงพา
ตนเองส่ งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ ที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังมุ่ งเน้นการสร้ างกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือใหชุ้มชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกรไดด้้วยตนเองโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรกองทุน 

 



๓๔ 
สวัสดิการชุมชน ต าบลพลับพลา จึงจัดท าโครงการอบรมให้ ความรู้ การสร้ างอาชีพสร้ างรายได้ โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็ นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์ เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้
น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลพลับพลา 
๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลพลับพลา 
๓.๓ สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
๓.๔ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลพลับพลา 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปาูหมายรับทราบ 
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมให้กับผู้รว่มโครงการ 
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
       ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมอาชีพ 
๑๐.๒ ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
๑๐.๓ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง 
๑๐.๔ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 



๓๕ 
๑. ชื่อโครงการ :โครงการสรา้งภูมิคุม้กันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชนต าบลพลับพลา (กิจกรรม “โตไปไมโ่กง”) 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปน็มา 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์ รัปชันเป็ นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่ างรุนแรงและฝั งรากลึกเป็ นปัญหาที่สะท้ อน

วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะแก้ ไขปัญหาได้ อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้ องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่ มเด็ก
และเยาวชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์ การบริหารส่วนต าบลพุทธศักราช  ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้ าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้ าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา  ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า
ในเขตองค์การบริหารส่ วนต าบล  (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก
เยาวชนผู้ สูงอายุและผู้ พิการพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้ าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเองดังนี้  (๙)จัดการศึกษา  (๑๐) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา  ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่ งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 

องค์การบริหารส่ วนต าบลพลับพลา พิจารณาเห็นความส าคัญของปั ญหาดังกล่ าวจึงได้ จัดโครงการสร้ าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลพลับพลา (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมที่ถูกต้ องซึ่งจะเป็ นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้ เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้ นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็ นการ
ปูองกันแกไ้ขปญัหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝั งจิตส านึกให้ เด็กและเยาวชนรักความถูกต้ องมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริตการยึดมั่นในความสัตย์ จริงรู้ จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่ อตนเองและผู้ อ่ืนโดยชอบไม่ คดโกงมีจิต
สาธารณะมีจิตส านึ กเพ่ือส่ วนรวมตระหนักรู้ และค านึงถึงสังคมส่ วนรวมมีความรับผิดชอบต่ อตัวเองในการกระท า
ใดๆและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 

 

๔. เปาูหมาย 
 เชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชนต าบลพลับพลา จ านวน ๔๐๐ คน 
 
 



๓๖ 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้สามารถแยกแยะถูกผิดชั่วดีสามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมา

ปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

๕. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
๕.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.๒  ด าเนินการตามโครงการ 
๕.๓  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

 

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
-   บาท 
 

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

 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
๑๐.๓  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
 

๑.  ชื่อโครงการ : โครงการสรา้งภูมิคุม้กันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชนต าบลพลับพลา 
(กิจกรรม “สง่เสริมการเรียนรูป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปน็มา 
เนื่องจากปจัจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้านที่ท าให้เกิดปัญหาเช่นผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่ งผลให้ เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่ เห็น
ความส าคัญของการศึกษาสนใจแต่ วัตถุนิยมไมรู้ จักการประมาณตนซึ่งก่ อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติดังนั้นจึง
ควรท าให้ เด็กและเยาวชนรู้ จักความพอเพียงปลูกฝั งอบรมบ่มเพาะให้ เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคมสิงแวดล้ อมและวัฒนธรรมโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ ายทอดเพ่ือให้ เด็กและเยาวชนรู้ จัก
การใช้ ชีวิตได้ อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่ าของทรัพยากรต่ างๆรู้ จักอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนรู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนัมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่ านิยมความเป็นไทยท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลาพิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็ นอนาคตของชาติจึง
ไดจ้ัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชนต าบลพลับพลา (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา 



๓๗ 
เศรษฐกิจพอเพียง ) ขึ้นเพ่ือปลูกฝั งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ กับเด็กและเยาวชนเป็ นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนสามารถใช้ ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่ างๆที่เกิดขึ้นและ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่ างๆรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนรู้จักเอ้ือเฟ้ื อเผื่อแผ่ และแบ่ งปันมีจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและ
เห็นคุณค่ าของวัฒนธรรมค่ านิยมความเป็ นไทยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์ การบริหารส่ วนต าบล
พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้ านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา  ๖๗ ภายใต้บังคับแห่ งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์ การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสน าวัฒนธรรม
และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้ สูงอายุและผู้ พิการพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่นของ
ตนเองดังนี้  (๙) จัดการศึกษา  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้ เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคมและสติปั ญญา
ความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝั่งให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 
๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันและ

รู้จักอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

๔. เปาูหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนต าบลพลับพลา  จ านวน  ๔๐๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปนัและรู้จักอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

๕. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
๕.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.๒ ด าเนินการตามโครงการ 
๕.๓ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 



๓๘ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 

-   บาท 

 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารสวนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ได้ 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรูจ้ักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนัและรู้จักอยู่รว่มกับ

ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
มิติที ่๒ การบริหารราชการเพื่อปอูงกันการทุจริต 

๒.๑  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงตอ่ตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการป.ป.ช. ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ ว ๓ ฉบับ

ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓  เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็ นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่ เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้ รับความร่ วมมือจาก
ฝุายการเมืองหน่ วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่อ
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้ านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ ประเทศไทยได้ รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้ นั้นการบริหารงานภาครัฐต้ องมีระดับธรรมาภิบาลที่ สูงขึ้นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและประชาชนต้ องมี
พฤติกรรมแตกต่ างจากท่ีเป็ นอยู่ ในปั จจุบันไม่ ใช่ ต าแหน่ งหน้ าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้ างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่ งเน้นการกระจายอ านาจจากส่ วนกลางลงสู่ ท้องถิ่นและเป็ นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้ อง
ให้ความเปน็อิสระแกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชน
ในทอ้งถิ่นและส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่ วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่ วนการก ากับดูแลองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะท าได้ เท่าที่จ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่ าปัญหาการทุจริตในองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหาที่ได้ สร้างความขม
ขื่นใจใหแ้ก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปั จจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความ มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์ สุจริตของ
คนท างานราชการส่ วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 

 



๔๐ 
มากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆจึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้ องถิ่นอาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้ อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่ าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้ องถิ่นจะใช้อ านาจให้
ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่ วยงานราชการอ่ืนและมู ลค่าของความเสียหายของรัฐที่
คนท างานในองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ ก่อให้ เกิดข้ึนก็อาจเป็ นแค่ เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็ นที่ผู้ บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้ องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่ างเห็นชัดเป็ นรูปธรรมด้ วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปู องกันการทุจริตส่ งเสริมให้ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้ วยความโปร่ งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปู องกันการทุจริต
ขององคก์รตนเองตอ่ไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ

จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๔.๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 



๔๑ 
๙. ผูร้ับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปีจ านวน ๑ ฉบับ 

๑๐.๒ ผลลัพธ ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถปูองกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
๒.๒ มาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑  สรา้งความโปรง่ใสในการบริหารงานบุคคลใหเ้ปน็ไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการ 

บรรจุแตง่ตั้งโยกยา้ยโอนเลื่อนต าแหนง่/เงินเดือนและมอบหมายงาน 
 

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

 

๒. หลักการและเหตุผล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่ อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รและประชาชนการพัฒนางานขององค์ กร
จะบรรลุผลได้ ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานซึ่งเป็ นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางาน ให้มีคุณภาพจะต้ องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้ มีประสิทธิภาพเป็ นธรรมเพื่อน าไปสู่ การสร้ างมาตรฐานความโปร่ งใสและการ
ให้บริการที่เปน็ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน   โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   และค านึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการ จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การ
จัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเป็ นเผยข้ อมูล
ข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๕๕๖  มาตรา ๖ ที่
ก าหนดใหก้ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของ
รัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  

ดังนั้น   เพ่ือเป็ นการส่ งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานได้จึงไดจ้ัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่ งใส
ในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓  เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
๓.๔  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

ให้มีประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเขา้มาท างาน 
 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๑ มาตรการ 



๔๓ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

๖.๒  น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 

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

 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน ๑ 

มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

๑๐.๒  ผลลัพธ ์
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไมน่้อย

กว่า ๙๐ % 
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีความโปร่งใสสามารถปูองกันการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
 
 
 
 



๔๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

“มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหนา้สว่นราชการ” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่

มีอ านาจหน้ าทีในการจัดท าบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้ องถิ่นตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลามีหน้าที่ตอ้งท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่ อกับหน่วยงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา นั้นมักจะประสบปั ญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่ อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้ าที่ในการสั่ง
การอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้ าหน่วยงานระดับส านักกองและฝุ ายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ างยิ่งต่อการให้บริการ
ท าให้การบริการเกิดความล่ าช้าประชาชนไม่ ได้รับความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่ า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗  ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็ นประชาชนได้ รับการอ านวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้ มค่าตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่  สั่ง  อนุญาต  และ
อนุมัติเก่ียวกับราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล   มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหาร ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ในกรณีที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน   ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต า บลเป็นผู้รักษาราชการแทน   มาตรา  ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล รองจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไป
ตามนโยบายและมีอ า นาจหน้าที่ อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

 



๔๕ 
ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตอบสนองความต้ องการ

ของประชาชนลดขั้นตอนการให้ บริการและไม่ สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยากจึงจ าเป็ นต้องมีมาตรการการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓.๓  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และ

หัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน  ๔ ฉบับ ประกอบด้ วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้ รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล   และหัวหน้ าส่วนราชการ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มอบหมายให้ รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 
 



๔๖ 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์

๑๐.๑ ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๑๐.๒  ผลลัพธ ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สรา้งความโปรง่ใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล

การปฏิบัติราชการซึ่งใช้ หลักการการให้ รางวัลเป็ นแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้ นในการพัฒนาผลงานซึ่ง
นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่ างยิ่งเรื่องการใช้ ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่ วนต าบล จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๔  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้
ก าหนดให้ นายกองค์ การบริหารส่ วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล  
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการข งพนักงานส่วนต าบล องค์การ

บริหารส่วนพลับพลา  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่ วนต าบลเป็นประธานกรรมการ   และหัวหน้ าส่วนราชการ
เป็นกรรมการและพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกร รมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่ วนต าบล
พลับพลา  โดยประกอบด้ วยประธานกรรมการ   หัวหน้ าส่วน   และพนักงานส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 

๖.๓  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการองค์ การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย 



๔๗ 
เจ้าหน้ าที่ ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๖.๔  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลรวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานส่วน
ต าบลเสนอมาโดยใช้ หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่ วน
จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ พนักงานส่วนต าบล
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ช่วงระยะเวลามีนาคม – เมษายน  และกันยายน – ตุลาคม 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที ่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน 

ทรัพยส์ินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งอยา่ง 
เครง่ครัด 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจา่ยเงินตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป”ี 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้ การบันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ ายขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้ องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้ บุคลากรฝุ ายบัญชีกองคลังองค์ การบริหารส่ วนต าบลพลับพลา จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติท าให้ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้ อผิดพลาดในการเบิกจ่ ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวขอ้งซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองคก์รปกครองส่วนทองถิ่นจะต้องท าตามกฎหมายระเบียบและมีความจ าเป็ น
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือ

ที่เก่ียวข้อง 
๓.๒  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ   วันที่ ๑ ตุลาคม   ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 



๔๙ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

๑๐.๓  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีซึ่งก าหนดให้ มีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆท่ี
เกี่ยวขอ้ง 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.๔  เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๔.๒  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๒  จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 
๖.๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๖.๖  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 



๕๐ 
๖.๗  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุม้ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สรา้งความโปรง่ใสในการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒  เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓.๓  เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวของกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



๕๑ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑  มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๑๐.๒  มีการปูองกันการใช้จา่ยเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๑๐.๓  มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงินงบประมาณ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒  เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓.๓  เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

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

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 



๕๒ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๑๐.๒ มีการปูองกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรข่้อมูลขา่วสารดา้นการจัดซื้อจัดจา้ง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์ การบริหารส่ วนต าบลพลับพลา มีฐานะเป็ นนิติบุคคลมีอ านาจหน้ าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้ วยตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายได้ และการใช้ จ่ายเงินและการบริหารงานต่ างๆตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้   ดังนั้น  การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนจะต้ องบริหารงานด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน   โดยวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี   และค านึงถึงการมีส่ วน
ร่วมของประชาชนในการ จัดซื้อจัดจ้ างและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารประกอบกับมาตรา  ๕๐ (๙) ที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่ วนต าบล มีอ านาจหน้ าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล   
ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้ อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. ๒๕๔๐  และพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี   พ.ศ. ๒๕๔๖   มาตรา  ๒๓ ที่ก าหนดให้ การจัดซื้อจัดจ้ างให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิ ดเผยและเท่ียงธรรม   โดยพิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสียทางสังคม   ภาระต่ อประชาชน   
คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ ประชาชนในท้ องถิ่นจึงมีความจ าเป็ นต้องจัดโครงการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้ างเพ่ือให้ประชาชนได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓  เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลที ่

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน ๔ ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 



๕๓ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 

๖.๒  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ไดแ้ก่  ทางเว็บไซต์บอร์ด  ประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หนว่ยงานราชการ  เป็นต้น 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔  ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการ 
จัดซื้อจัดจา้งทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
๒.๒.๓  สรา้งความโปรง่ใสในการใหบ้ริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 

แกป่ระชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
“กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแกป่ระชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัต”ิ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลาบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการ

ของประชาชนและให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี   
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลยื่นค าขออนุมัติอนุญาตใน
เรื่องท่ีเปน็อ านาจหน้าที่และภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ติดตามความคืบหน้ าและแจ้งผลการด าเนินการ
ให้ประชาชนผู้ รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการท างานแต่ ละกระบวนงานเพื่อให้ มีระบบบริการที่เชื่อม ต่อ
ระหว่างศูนย์บริการร่ วมกับหน่ วยงานเจ้ าของเรื่อง   ทั้งในด้ านเอกสารการส่ งต่องานระบบการรับเงินและก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ ละกระบวนงานใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือให้บริการตามล าดับจัดสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆเพื่อให้ บริการที่ดี
กับประชาชนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ ประชาชนให้ ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้มาตรฐานทั้ง  ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้ า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ , ด้านระบบระบายน้ า , 
ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ ด้อยโอกาส , ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้ องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท้อง
เที่ยว , ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, ด้านศึกษาและด้ านการจัดบริการสาธารณะตาม
นโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล (การแก้ไขปญัหาไฟปุาและหมอกควันการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ งน้ าการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือปู องกัน
และแก้ ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนสร้ างความโปร่ งใสในการบริการสาธารณะให้ ประชาชนได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือก
ปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก

ปฏิบัติ 
๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัติ 
 



๕๕ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกส านัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือก

ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง  ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้ า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ , ด้านระบบระบายน้ า , 
ด้านน้ าเพื่อการบริโภค ,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ ด้อยโอกาส , ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลป วัฒนธรรมประเพณีท้ องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, ด้านศึกษาและด้ านการจัดบริการสาธารณะตาม
นโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล (การแก้ไขปญัหาไฟปุาและหมอกควันการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ งน้ าการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือปู องกัน
และแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

๖.๒  ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้จา่ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ 
๑๐.๒ ไมม่ีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการจา้งส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในท้ องถิ่นตาม

อ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา   พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และในการปฏิบัติหน้ าที่นั้นต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชนโดยค านึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ 



๕๖ 
เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับจากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ให้แก่
ประชาชนในท้ องถิ่นนั้น องค์การบ ริหารส่วนต าบล ในฐานะ ผู้ให้บริการก็จะไม่ ทราบว่ าภารกิจที่ ให้บริการไปนั้น
ประชาชนได้ รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้ อยเพียงใดการ ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก ผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพ่ือให้เป็น ไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน    โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีค านึงถึงการมีส่ วนร่วม
ของประชาชนการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   และการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสารตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้ องก่อให้เกิดประโยชน์ สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนได้ รับการอ านวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความ
ต้องการ  ประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของตัวชี้วัดที่  ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์ ในท้องถิ่นลูกจ้างและ
พนักงานจ้ างอีกท้ังเพ่ือ เป็นการสร้ างความโปร่ งใสในการ ให้บริการสาธารณะประโยชน์ ให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจจึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ 
๓.๒  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดย

ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
๓.๓  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓.๔  เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัดท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน 
๑ ครั้งตอ่ปี 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการและด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 



๕๗ 
๖.๒  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่ก าหนด 
๖.๓  สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
๖.๔  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
๖.๕  ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
๖.๖ น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
เบิกจา่ยตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบด าเนินการหมวด

ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐บาท/ปี 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑  ผลผลิต 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

จ านวน ๑ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลผลิต 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
๒.๓ มาตรการการใชดุ้ลยพินิจและใชอ้ านาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี
๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งในแตล่ะขั้นตอนเปดิเผย  ณ  ที่ท าการและในระบบเครือขา่ยสารสนเทศขององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ีโดยอยา่งน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชนตลอดจนจัด ให้มีการรับ
ฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมา  ไดม้ีการประเมินองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี
และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้ อย  เกิดประโยชน์ สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจขององค์ กรมีประสิทธิภาพ   และความคุ้ มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา   จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ   เพ่ือตอบสนองความต้ องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้สั้นลง 
๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลพลับพลา 
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการปฏิบัติราชการ

ใดๆ  ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 



๕๙ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอน

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

๖.๓  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่  
นายกองค์การบริ หารส่วนต าบล มอบอ านาจ ให้รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้ อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ให้
ประชาชนทราบ 

๖.๔  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/ส านักในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึง

เป็นกฎหมายที่ เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหาร
ราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้ มค่า
ในเชิงภารกิจแห่ งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่ วยงานที่ไม่ จ าเป็นการกระจาย
อ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการ 



๖๐ 
ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่ าวจึงได้ มีการประกาศใช้ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่ างน้ อยต้ องมี
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่ อความต้ องการ
ของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง   ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนดังนั้นงาน ให้บริการจึงเป็น
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่ านจะต้ องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดเมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท า ให้เกิดความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๒  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
๓.๓  เพ่ือปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในดา้นการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
๓.๔   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได้ 
 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๒  จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๓ จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๖.๔.๑  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
๖.๔.๒  ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๔.๓ จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
๖.๔.๔  จัดให้มีกลjอง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 



๖๑ 
๖.๔.๕ จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
๖.๔.๖ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 

ประชาชนทั้งเวลาท าการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
๖.๔.๗  การมอบอ านาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 

๖.๕  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
๖.๖  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพื่อน าจุดบกพร่องในการ

จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปงีบประมาณ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๑๐.๒  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนได้ 
๑๐.๓  มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดตอ่

ขอรับบริการ 
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
๒.๓.๒  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาตอนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือ 

การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิ อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอ านาจหน้ าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้ านต่างๆภายในองค์ กรนั้นก็เพ่ือ

เป็นการช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่ องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก /มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมาย ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความส าคัญคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้น เป็นอย่างดีด้ วยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อ ให้การ
บริหารงานก่ อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ราชการดังนั้นการด าเนินการของหน่ วยงานต้องมีการปรับ ให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่ อสถานการ ณ์ที่การบริหารราชการต้ องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อ
ภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของประชาชนแต่ ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือ ให้การบริหารราชการขององค์ การบริหารส่ วนต าบลพลับพลา ภายใต้ กรอบอ านาจหน้ าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

๔. เปูาหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย  คณะผู้บริหารปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

๖.๒   ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
๖.๓  ส าเนาค าสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 



๖๓ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
การบริหารราชการการด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอ านวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติ

เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลาย
ฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้ าที่ของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล เอาไว้   การที่นาย กองค์การบริหารส่วนต าบล จะ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ  เพียงผู้เดียวก็อาจท า ให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่ างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้น
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดข้ึน   องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ก าหนดมาตรการ ให้มีการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบ ล  และ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ไดป้ฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ด ี
๓.๒  เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที ่

 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลพิจารณา 
๖.๒  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติราชการแทน 
 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 



๖๔ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที ่ ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
รอ้ยละ ๘๐  ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

๑. ชื่อโครงการ :มอบอ านาจเจา้พนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้ าที่ของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  ในฐานะเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไว้ หลายประการทั้งการอนุญาตก่ อสร้ างอาคารรื้อถอนอาคารต่ อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป็นต้นซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้ าที่  และเสรีภาพของประชาชน   การที่จะใช้ อ านาจอยู่ กับ
นายกเทศมนตรีก็อาจ เป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่ าช้า  และอาจ เป็นช่องว่างที่ท า ให้เกิดการทุจริต
ขึ้นมาได้   ดังนั้น   จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นไปอยา่งรอบคอบ 
๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
เสนอค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบล มอบอ านาจเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นให้รองนายก องค์การบริหารส่วน

ต าบล เป็นผู้ ปฏิบัติราชการแทนนายก องค์การบริหารส่วนต าบล ในการใช้ อ านาจเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น   ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 



๖๕ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และหัวหนา้สว่นราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่

มีอ านาจหน้ าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในท้ องถิ่นตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนด ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนผู้มารับบริการติดต่ อกับหน่วยงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ กับฝุายบริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้ าที่ในการสั่งการอนุมัติ
อนุญาตไปยังหัวหน้ าหน่วยงานระดับส านักกองและฝุ ายต่างๆ  ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่ างยิ่งต่อการให้บริการท า ให้การ
บริการเกิดความล่ าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการ ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือ ให้เป็นไปตาม 
โดยใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี   ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖  และมาตรา ๓๗  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือ ให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐไม่ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ า เป็นประชาชนได้ รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้ มค่าตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา 
๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่  สั่ง  อนุญาต   และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร ราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่ว นต าบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน  มาตร า  ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจ 

 
 



๖๖ 
หน้าที่อื่นตามที่มีก ฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชนลดขั้นตอนการ ให้บริการและไม่ สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

๔. เปูาหมาย 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และ

หัวหน้าส่วนราชการ   จ านวน  ๔ ฉบับ  ประกอบด้ วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
๖.๒  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ 

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 



๖๗ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

๑๐.๑  ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
๑๐.๑ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
๒.๔  การเชิดชูเกียรติแกห่นว่ยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เปน็ที่ประจักษ ์
๒.๔.๑  ยกยอ่งเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตยส์ุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกส่ตรีดีเดน่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี  จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก

ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาคยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพื่อทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคล  ๑๒ สิงหาคม  ซ่ึงเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตร าบ าเพ็ญพร ะราชกรณียกิจเพื่อ ให้
คนไทยได้มีโอกาสและไดพระราชทาน ให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม เป็นวันสตรีไทยของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมี
โอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและให้
สามารถเทียบเทา่สตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๖๗ (๖) 
ที่ก าหนด ให้องค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา สตรี  เด็ก  เยาวชน   ผู้สูงอายุ   และคนพิการ
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปู องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปู องกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการการประพฤติตน ให้เป็น ที่ประจักษ์   โดยการยกย่ องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติทีใ่ห้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่ นโดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติดังนี ้

๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตมานะอดทนมีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๒. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัดสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
๓. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการสาธารณสุข

สังคมสงเคราะห์ฯลฯด้วยความเสียสละเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่ในสังคมได้อย่าง

ภาคภูมิใจ 
๓.๒  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและก าลังใจในการ

บ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
 

๔. เปูาหมาย 
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  จ านวน ๑๘ คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖๙ 



๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปีเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาทราบ

ทั่วกันเพื่อให้แตล่ะต าบลด าเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ต าบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖.๔ คณะกรรมการฯเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

๖.๕  ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯในวันสตรีสากล จ านวน ๑ 
ครั้ง/ป ี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นประธานในพิธี 

 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
๑๐.๑ ผลผลิต 
- สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ ๘๐ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 

๑. ชื่อโครงการ : ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหนว่ยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เปน็ที่ประจักษ ์
 

๒. หลักการและเหตุผล 
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบแกง่แย้งแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท า ให้การ

มีคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอยเกิดปั ญหามากมายในปั จจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการกอ่อาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการส่ งเสริม ให้คนดีมีท่ียืนในสังคมสร้ างแบบอย่ างที่ดีแก่ คนรุ่นหลัง   องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา  จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท า 

 
๗๐ 



ความดีเพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแกค่นดีเหล่านั้นให้รว่มกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจน
เป็นแบบอย่ างเพ่ือปลุกกระแสการสร้ างสังคมแห่ งความดีอย่ างเป็นรูปธรรมเนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 
๓.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
๓.๓ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๔ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโล

บายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 

๑๐ คน/ป ี
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆได้แก่วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาสื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 

๗๑ 



๒.๔.๒ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติที่ให้ความชว่ยเหลือกิจการสาธารณะของทอ้งถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสังคมไทย ให้ความส าคัญกับการมีส่ วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่ วน

รว่มตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเด็กเยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้ านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่ เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคม
และประเทศชาติเพ่ือ เป็นขวัญก าลังใจ ให้บุคคลหรือองค์ กรมีความมุ่ งมั่นตั้งใจร่ วมเป็นแกนน าในการส่ งเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษาจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน ผู้มี
จิตสาธารณะเพ่ือน า ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกระดับหมู่ บ้านเข้ ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในทุกปี งบประมาณเพ่ือ เป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่ งมั่นช่วยเหลือ
สังคมและเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือยกย่องบุคคลเด็กและเยาวชนที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคลเด็กและเยาวชนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

๔. เปูาหมาย 
เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีต าบลพลับพลา 
 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
ศาลาเอนกประสงค์  ต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๒ ประสานก านันผู้ใหญบ่้านและสมาชิกอบต.เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน

ผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๓ จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาดังนี้ 
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นการจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นการท าปูนแดง (ประชาชน) 

๖.๔  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๕  สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
 

๗๒ 



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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
ผู้ท าคุณประโยชน์ไดร้ับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๓ 



๒.๔.๓  ยกยอ่งเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐได้ ก าหนดดัชนีในการ

ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นหลักรวมถึงข้ อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่ วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์ กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่ างๆที่เอ้ือ ให้เกิดการทุจริตดังนั้น
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์ กรที่น าไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ านิยมและวัฒนธรรมขององค์ กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ภายในองค์ กรโดยการสร้ างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่ วนร่วมในการต่ อต้านการทุจริตภายในองค์ กรของผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่ อการ
ด าเนินงานก็ตามแต่ เป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่ วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ื อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการด าเนินงานตลอดจน เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่ งผลต่อสังคมชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาจึงได้จัดท ามาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการดว้ยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึนเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน
ภายในองคก์รที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 

 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖.๒ รวบรวมรายงานขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 
 

๗๔ 



๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “การจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการขององคก์ารบริหารสว่นต าบลพลับพลา” 
 

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

ปฏิบัติหน้ าที่ของส่ วนราชการต้ องใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของปฏิบัติงานการมีส่ วนร่วมของประชาชนการเปิ ดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่าเพ่ือประโยชน์ ในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดท าความตก
ลงเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรวมทั้งมาตรา  ๔๕ 
ก าหนด ให้ส่วนราชการจัด ให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่ วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการ ให้บริการความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดย
มีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลากับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา และหัวหน้ าส านักปลัด /ผู้อ านวยการกองและ ให้มีการลงนามจัดท าข้ อตกลงทุกปี   เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุายเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุายมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการและรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุายตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
 

๗๕ 



๓.๔ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุายสามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการของหนว่ยงานระดับส านัก/กอง 
องค์การบริหารส่ วนต าบลพลับพลา ได้ท าข้อตกลงผลงานกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นลายลักษณ์ อักษรอย่ าง

ชัดเจนโดยจัดท าข้ อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับส านัก /กอง  เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้ อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่ าวบรรลุเปู าหมายอย่ างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด   และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงานโดยได้ มีการลงนามบันทึกข้ อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่ างนายกองค์ การบริหารส่ วน
ต าบลกับปลัดองค์ การบริหารส่ วนต าบลและปลัดองค์ การบริหารส่ วนต าบลกับหัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดพร้ อม
คณะท างานได้รว่มกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติดังนี้ 

๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑.๑  ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆและผู้ปฏิบัติงานทราบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 

๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสมเช่น 
- ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆเช่นรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ 

ราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือนและ ๑๒ เดือนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป็นต้น 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับดูแล
และติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

๑.๓ รับฟงัความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

๑.๔ วัดผลลัพธท์ี่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
๑.๕ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการกรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้ นไม้เป็นไปตามเปู าหมายที่ก าหนดเพื่อหาแนวทางแก้ ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 

๗๖ 



 
๖. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

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

๗๗ 



 
๒.๕.๒  มีการให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานราชการจังหวัดอ าเภอที่ไดด้ าเนินการตามอ านาจ 

หนา้ที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรว่มมือกับหนว่ยตรวจสอบที่ไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้ ความร่วมมือกับหน่ วยตรวจสอบที่ได้ ด าเนินการตามอ านาจหน้ าที่
เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เนื่องจากเห็นความส าคัญ
ของการตรวจสอบที่จะ เป็นปัจจัยส าคัญช่ วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่ วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจจะเ กิดข้ึนซึ่งนอกจากจะ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก  (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อ าเภอ) แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้ วยโดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในท าหน้ าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ /มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการการ ให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปไีดม้อบหมายให้หนว่ยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลังมีหน้าทีใ่ห้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดินกรณีได้ รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ
ตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่ างช้าไม่เกิน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้งข้อทักท้วงกรณีที่ชี้แจงข้ อทักท้วงไปยังสตง .
แล้วแต่สตง .ยืนยันว่ ายังไม่ มีเหตุผลที่จะล้ างข้อทักท้ วงก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงาน ให้ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการ
รับเงินการเบิกจา่ยเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมาย ให้งานสอบสวนและ
ด าเนินการทางวินัยฝุ ายนิติการและด าเนินการทางวินัยกองวิชาการและแผนงานมีหน้ าที่ด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดเที่ยงธรรมไม่ เลือกปฏิบัติกรณีมีเรื่องร้ องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการต าม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ยัง ให้ความร่วมมือกับส านักงานป .ป.ช./ส านักงานป .ป.ช. จังหวัดที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้ าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เพ่ือ
ความโปร่งใสและปอูงกันการทุจริตและผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปีไมพ่บการทุจริตแตอ่ย่างใด 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝุายจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 
 

๗๘ 



๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
- ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯตามระเบียบฯภายในก าหนด 
 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้จา่ยงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคก์รอิสระ” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ไดใ้หอ้ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นด าเนินกิจการ เป็น ไปตามกฎหมายอย่ างเคร่ งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้ าที่ท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินไปโดยชอบด้ วยกฎหมายระเบียบข้ อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อ ให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่ างๆอย่ างโปร่ งใสและสุจริต   ซึ่งหน่ วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการปู องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องคก์รที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
๗๙ 



๓. วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระอาทิ 

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี  หรือคณะท างาน LPA 
จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 



๒.๕.๓  ด าเนินการให้มีเจา้หนา้ที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เปน็ไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่อง 
รอ้งเรียนกลา่วหาบุคลากรในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่โดยมิชอบ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา มีนโยบายใช้ หลักธรรมาภิบาลส่ งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ ามามี

ส่วนร่วมโดยเปิ ดโอกาส ให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้ องเรียนแจ้ งเบาะแสเสนอข้ อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่ านช่องทางต่ างๆได้ แก่ระบบอินเตอร์ เน็ตทางโทรศัพท์ หรือแจ้ งเบาะแสด้ วยตนเ องฉะนั้นเพื่อ ให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้ องเรียน เป็น ไปด้ วยความเรียบร้ อยสามารถแก้ ไขความเดือดร้ อนของประชาชนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้ แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้ องเรียนประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
รวมถึงจัดท าคู่ มือด าเนินการเรื่องร้ องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ขึ้นเพ่ือด าเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีไดร้ับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจา้หน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนกาปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒ จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
  ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนไดเ้สียคูส่ัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนว่ยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

 
๘๑ 



๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพลับพลา ตามคู่ มือด าเนินการเรื่องร้ องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกตอ้งของต าบลพลับพลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๒ 



๒.๕.๓  ด าเนนิการใหม้ีเจา้หนา้ที่ที่รับผิดชอบด าเนินการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรอ้งเรียน
กลา่วหาบุคลากรในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่โดยมิชอบ 

 

๑.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตง่ตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเขามามี 

ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน   แจ้งเบาะแส   เสนอข้อคิดเห็น   ซึ่งสามารถยื่น
ค ารอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่  ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท ์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ  จึงไดแ้ตง่ตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๓.๒  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

๔. เปา็หมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒  จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

๖.๔  เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้ องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนไดเ้สีย คูส่ัญญา ประชาชนทั่วไป หนว่ยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน  สามารถเข้ าใจและใช้ ประโยชน์ จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่ าวได้ ตรงกับความต้ องการ  

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

 
๘๓ 



๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

 

๑๐. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพลับพลาตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลา่วหา
เจา้หนา้ที่ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลพลับพลาวา่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่โดยมิชอบ” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปู องกันและ
แก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่ วนร่วมจากทุกภาคส่ วนในการตรวจสอบเฝู าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗  ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่ นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปู องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ในการปู องกันและแก้ ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงไดจ้ัดท า 
มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่ าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลาว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น   ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้
เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  และการตอบสนองตอ่ขอ้ร้องเรียนใน 
เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเปน็การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่อง
และเฝาูระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้ อีกทางหนึ่งด้วย 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ

ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจา้งตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลายึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๓.๒   เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใสเป็นธรรม 
 

 
 

๘๔ 



๔. เปาูหมาย 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา

ในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจา้งตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๖.๒  แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย

มิชอบ 
๖.๓  ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา

ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

๖.๔  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน 

 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 



มิติที ่๓  การสง่เสริมบทบาทและการมีสว่นรว่มของภาคประชาชน 
๓.๑  จัดใหม้ีและเผยแพรข่้อมูลขา่วสารในชอ่งทางที่เปน็การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนไดม้ ี

สว่นรว่มตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดทุ้กขั้นตอน 
๓.๑.๑  จัดใหม้ีศูนยข์้อมูลขา่วสารตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยข์้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาใหม้ีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้ อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่ างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มี เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด   องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จึง
ได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้ าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้ รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา  ให้บริการ  ณ ศูนย์บริการร่ วมองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  โดยมีงาน
ศูนยบ์ริการขอ้มูลฝุายประชาสัมพันธ์  ส านักงานปลัด  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที ่ประชาชน 
สามารถเขา้ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้ สามารถรับรู้ สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๓.๒  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลพลับพลา 
 

๔. เปา็หมาย/ผลผลิต 
ศูนยข้์อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน   ๑  แห่ง 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนยข้์อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑   มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
๖.๒   มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
๖.๓  มีการจัดวางเอกสารข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ  หารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด 
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๖.๔  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๕  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๖  มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๖.๗  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙.  ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยข์้อมูลขา่วสารขององคก์ารบริหารสว่นต าบลพลับพลา” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

ภายใตบ้ังคับมาตรา ๑๔  และมาตรา ๑๕  หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังตอ่ไปนี้ไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีสว่นร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ   และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการ
รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาขึ้น 

๒.  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
๓.๑  ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
๓.๒  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
๓.๓  ข้อมูลขา่วสารอ่ืน 
๓.๔  ข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคล 
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๔. เปาูหมาย 
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  จ านวน  ๑  ชุด 
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา

ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลพลา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน  ๑  ฉบับ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ 

๖.๑   จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๖.๒  เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
๖.๓  จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ  เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๔  จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๕  จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๖  จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๘. งบประมาณ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ณ ส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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๓.๑.๒  มีการเผยแพรข่้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  
การจัดหาพัสด ุการค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปน็ไปตามหลักเกณฑ ์ วิธีการที ่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอ้บังคับ  ที่ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตอ้งเผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได ้
 

๑.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรข่้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๗  และมาตรา ๙  ก าหนดให้

หนว่ยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร    
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
๓.๒  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งต าบล ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

๘๙ 



- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนขอ้มูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 
๑.  ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรข่้อมูลขา่วสารดา้นการเงิน การคลัง พัสด ุและทรัพยส์ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  และการรับเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริ หารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้     
ต้องมีความโปร่งใส ต้องใหป้ระชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่  ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติ  งานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพื่อส่ งเสริมบทบาทการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้ างและพัฒนาเครือข่ ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประ พฤติมิชอบในภาครัฐให้ มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปู องกันและตรวจสอบมิให้ เกิดการทุจริต  หรือการปฏิบัติหน้ าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปีและการจัดซื้อจัดจาง จัดหา

พัสดุต่างๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ 
 
 



๙๐ 
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและปดิประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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๓.๑.๓ มีการปดิประกาศ เผยแพรข่อ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปน็ประโยชนก์ับการ 
มีสว่นรว่มตรวจสอบของประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหม้ีชอ่งทางที่ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา” 

 

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

หนว่ยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ไดแ้ก่  หนว่ยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซตข์องหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓.๓  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า  ๗  ช่องทาง 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์ 

เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจ า 

และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/ 

การจัดแถลงข่าว 
๙๒ 



- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙.  ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓ 



๓.๒  การรับฟงัความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกขข์องประชาชน 
๓.๒.๑  มีกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที ่จะมีผลกระทบตอ่ความเปน็อยูแ่ละสุขอนามัยของประชาชนในทอ้งถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามท่ี กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ท างานร่ วมกันของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ องในการส่ งเสริมสนับสนุนให้ ทุกหมู่ บ้าน/ชุมชน  มีกระบวนการจัดท า  
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรกครองส่วน
ท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่ การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้ องถิ่น
ของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่ บทชุมชน  
ประจ าปีงบประมาณ    เพ่ือน ามาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  รวมถึงการ
น าเข้าบรรจุไว้ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบล ในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม  องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงไดจ้ัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบ่ทชุมชน ประจ าปี ขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๒  เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
๓.๓  เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
๓.๕  เพ่ือฝึกให้ประชาชนไดร้่วมกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
๓.๖  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหม้ีประชุมเวทีประชาคม จ านวน  ๑๘  หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพลับพลา  ส าหรับให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นให้ไดม้าซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
๖.๒  ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

๙๔ 
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๖.๔  จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
๖.๕  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
๖.๖  จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
๖.๗  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
๖.๘  จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้ส านักงานปลัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๙  ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน   ๑๘  หมู่บ้าน ระหว่าง

เดือนมีนาคม – เมษายน  

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน  ๑๘,๐๐๐ บาท 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
๓. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวรอ้งทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่ อยู่ ในอ านาจหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงมีการจัดตั้งศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 

 
๙๕ 

๓. วัตถุประสงค ์



๓.๑  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเปน็ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

๓.๓  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

 

๔. เปาูหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์จากประชาชนในพื้นท่ีที่ ไดร้ับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้ 

เสียที่เก่ียวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถให้บริการได้อย่างมี คุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตอ้งการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
 

๕. วิธีด าเนินการ 
๕.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
๕.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
๕.๓  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็น

และเรง่ดว่น 
๕.๔  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต ่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/รอ้งเรียน ดังนี้ 
๖.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖.๒  ทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๒๐๐๔   ทางโทรสาร  หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๑๗๘๘ 
๖.๓  ทางเว็บไซต ์http://www.tambonplubpla.go.th 
๖.๔  ทางไปรษณีย์  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  หมู่ที่  ๒  ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๘. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๙๖ 
๙.๒  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 



๙.๓  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 

๓.๒.๓  มีรายงานหรือแจง้เปน็ลายลักษณอ์ักษรใหป้ระชาชนผูร้อ้งเรียน/รอ้งทุกข ์ไดท้ราบถึงการ 
ไดร้ับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์
 

๑.  ชื่อโครงการ : มาตรการแกไ้ขเหตุเดือดรอ้นร าคาญ ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  งาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เป็นส่วนงานที่มี

อ านาจหน้ าที่โดยตรงในการดูแลด้ านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมให้แก่ประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ ประชาชนอยู่ ในสภาพสิ่งแวดล้ อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้  
อย่างปกติสุข ดังนั้น  เมื่อมีกรณีการแจ้ งเรื่องราวหรือร้ องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้ องกับสภาพสิ่งแวดล้ อมที่มีเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมจึงมีหน้าที่ เร่งด าเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือรับแจ้งปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
๓.๒  เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
๓.๓  เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่

 

๔. เปาูหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลพลับพลา 
 

๕. วิธีด าเนินการ 
๕.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
๕.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
๕.๓  รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล 
๕.๔  ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งดว่น 
๕.๕  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต ่ เวลา  ๐๘.๓๐ น. –  ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์ /รอ้งเรียน ไดแ้ก่ 
๑) ทางไปรษณีย์  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  หมู่ที่  ๒  ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย  จังหวัด

นครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 
๙๗ 

๒) โทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๒๐๐๔    



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

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๘. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๙.๒  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
รอ้งทุกข์ 

๙.๓  ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงใหผู้ร้อ้งเรียน/รอ้งทุกขร์ับทราบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง

จะตอ้งมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไดร้ับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และตอ้งเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
๓.๒  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริมภาคประชาชน

รว่มตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

๔. เปา็หมายการด าเนินการ 
ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๙๘ 
๖. วิธีการด าเนินการ 



ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน ๑๕  วันท าการ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๙. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
๑๐.๒  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๙ 
๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๓.๓.๑  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ 
 
๑.ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  

           ต าบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘  

หมาวด  ๑  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ ๗ (๒)  และข้อ  ๙  ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรหกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  โดยกองวิชาการและแผนงาน  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลาก รขององค์การบริหารส่วนต าบล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็น ในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประ ชาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ   และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาก าหนดด้วยความถูกต้อง  
โปร่งใส  และสุจริต 
 

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา      จ านวน   ๑๐    คน  
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนพลับพลาบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง  ๒  ปี  ตามท่ีระเบียบฯ  ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องด าเนินการคัดเลือก
บุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนต าบล
พลับพลาแทนกรรมการฯ  ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน  ๔๕  วัน  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๕๘  หมวด  ๑  
องค์กรจ าท าแผนพัฒนา  ข้อ  ๗(๒)  และข้อ  ๙  ที่ก าหนด 

๑๐๐ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 



 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   มีการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา   เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลั บพลาด้วย
ความถูกต้อง  โปร่งใส  สุจริต  และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
๑.ชื่อโครงการ  :  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ประจ าป ี

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของกรกระจายอ านาจและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้จัดท าโครงการ  อบต .
สัญจร  ประชุมประชาคมหมู่ บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี   ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้เ พ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   อีกทางหนึ่งด้วย 
 

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  คน 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ๕.๑  ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 ๕.๒  แต่งตั้งคณะท างาน 
 ๕.๓  วางแผนก าหนด  วัน  เวลา  สถานที่  การฝึกอบรม  พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 ๕.๔  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๕.๕  ด าเนินโครงการตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด 

๑๐๑ 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 



 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๗.  งบประมาณ 
 ๑๘,๐๐๐  บาท 
  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๙.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๒ 
 ๓.๓.๒  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสด ุ



 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน  
(ประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม )  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  ก าหนดให้
ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม )  ให้มีส่วนร่วมอ ย่างแข็งขัน  กับ
มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  ๑๘  หมู่บ้าน 
 

๕.  วิธีการด าเนินการ 
 ๕.๑  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาอย่างแข็งขัน  ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้มีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  
ก าหนดให้ภาคประชาคม  (ตัวแทนประชาคม )  ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาใน
หลายๆ  ส่วน  เช่น  ให้ตัวแทนปร ะชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น  เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ 
 ๕.๒  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ   เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ  จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

๗.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

 
 

๑๐๓ 
๙.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  



  ๙.๑  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา 
  ๙.๒  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๔ 
 ๓.๓.๓ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 



๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยาย
หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙(๓)  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา   จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
ประจ าปีงบประมาณ 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒  เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลาและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา 
 ๓.๓  เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
 

๕.  วิธีการด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๖.๑  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 ๖.๒  จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

๑๐๕ 



 ๖.๔  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลพลับพลา  (ตามหนังสือสั่งการ  ที่  มท  ๐๘๙๒ .๔/ว ๔๓๕  ลงวันที่  ๑๑  
ก.พ. ๒๕๕๘)  จ านวน  ๗  คน  ประกอบด้วย 
  (๑)  ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน  ภาคเอกชน  ๒  คน 
  (๒)  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒  คน 
  (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ๒  คน 
  (๔)  ปลัด  (อบจ./เทศบาล/อบต.)   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕)  หัวหน้าส านักปลัด    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๖)  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ  ด าเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
ปีละ  ๒  ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ 
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามอบหมาย 
  ๖.๕  ประชุมคณะกรรมการ /คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  ๖.๖  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ๖.๗  การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  ๖.๘  จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลาพร้อมตัวชี้วัด 
  ๖.๙  การติดตามและประเมินผล 
  ๖.๑๐  การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ  แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

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

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

๑๐๖ 



๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับหมวด  
๕  และหมวด  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ดังนั้น  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้เกิดความโปร่ งใส  
ตรวจสอบได้  เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน  และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด  ๕  และหมวด  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แล ะวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 
๒๕๔๖ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้  เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  
 ๓.๒  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา 
   

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนสภาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๖.๒  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๖.๓  รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ  ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
   

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

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐๗ 



๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา  หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลามีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๘ 



มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๔.๑  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
 ๔.๑.๑  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายที่ก าหนด  
โดยผู้บริ หารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเ บียบ  ข้อบังคับ  
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ  คตง .  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภาย ใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ทางด้านการบัญชี  และด้านอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  
มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่ก าหนด 
 ๓.๔  เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวยว่าเพียงพอ  และเหมาะสม 
 ๓.๕  เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ  ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
   

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   พนักงานครู  และเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/ส านัก  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ 
 



๑๐๙ 
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ 
 ๖.๓  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อ บังคับ  
ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท  ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 ๖.๔  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ /หรือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งที่ทางราช การ
ก าหนด  เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๖.๕  รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
   

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
  

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น 
 ๑๐.๒  ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑๐.๓  การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน  ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  ประหยัด 
 ๑๐.๔  ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ .ศ. 
๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบฯ  ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้
มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวยเงินแผ่นดินก าหนด  เป็นประจ าทุกปี  
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๑๐ 



 ๓.๒  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ  ก าหนด 
 ๓.๓  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด 
   

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/ส านักขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์กร 
 ๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๖.๓  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ  ปย.๑  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  ปย.๒ 
 ๖.๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ด าเนินการรวบรวม  เพื่อ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อง  ๖  ระดับองค์กร  และน าเสนอผู้บริหาร  พร้อมจัดท าส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
   

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑๐.๒  ลดโอกาสความผิดพลาด  ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 

๑๑๑ 



 
๔.๑.๒  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
   

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์  ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ  ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ  โดยส่วนใหญ่  จะเน้นไปที่การคว บคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเยียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี  
ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ  
ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่ วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์  
ทั้งนี ้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน เดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและกา รบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด ระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบั ติงานในหน่วยงาน  จึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ขึ้น 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ  ที่อาจมีขึ้น 
 ๓.๒  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ  ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
   

 
 
 

๑๑๒ 



๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงขอหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ๕.๑  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖ 
 ๕.๒  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตาม แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕.๓  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ  เพื่อสรุปข้อมูล 
 ๕.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
 

๖.  สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา / ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
   

๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
  

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑  การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๒  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และคุ้มค่า 
 ๙.๓  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๙.๔  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๙.๕  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ข้อ ๖  ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๑๐.๒  กิจกรรมการควบคุมภายใน  ร้อยละ  ๘๐  ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔  มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ  ๘๐  ในระดับมาก) 
 

๑๑๓ 



๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาในฐานะหน่วยรับตรวจรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม  หรือโครงการต่างๆ  ของหน่วยรับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภาย ในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพข องการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน  การปูองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต
ในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียงหาย  ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  จึงได้ก า หนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง  ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๓.๒  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๓.๓  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล 
   

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
(ระดับองค์กร)  จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 

๑๑๔ 



 ๖.๒  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบ ปอ .๓)  ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด  และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ  (ระดับส่วนย่อย) 
 ๖.๓  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลารายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์ก ารบริหารส่วนต าบลพลับพลาประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่  
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 ๖.๕  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
   

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

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 ๑๐.๒  มีการติดตามผลการประเมินตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการคว บคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕ 



๔.๒  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหาร  
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  ๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  เกี่ยวกับ
การบรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  ย้าย 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ  การวางนโยบาย  การวางแผน  การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  
ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  โดยพิจารณาจากป ระเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  การโอนย้าย  การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นไป
อย่างโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน  ย้าย 
     

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  ย้าย 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลบริหารงาน 
บุคคลในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  และ  ก.อบต. 
จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๑๖ 



- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ  รวมถึงมีการแต่งตั้ง 

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรม 

การพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ 

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลารับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จงัหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ 
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือ
สั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  และ  ก.อบต.จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  และมี การประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความ 
โปร่งใส 

- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบ การด าเนินการที่

ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจะออกค าสั่ง 

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลารับมติคณะคณะกรรมการการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด  (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- แต่งตั้งกรรมการการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลบริหารงานบุคคล  ใน 
การที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ 
บุคลากรทราบ 

- มีการการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ 
 
 

๑๑๗ 



พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ  เช่น  ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ  การ
รักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสม  และข้อมูลการลา  เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ  พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม  ตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผล 
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 

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

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕  ระดับ  โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  การโอน  ย้าย  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๘ 



๔.๒.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการงบประมาณ  การรับ  
– จ่ายเงิน  การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
   

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การปฎิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งร ะเบียบกฎหมาย  ข้อเท็จจริง  
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้  รายงานการเงินจากหน่วย งานภายในละภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 ๓.๓  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๔  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  
     

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 การจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๗  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาภายในเก้าสิบ
วันนับตั้งแต่วันสิ้นปี  และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  เพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๑๙ 



๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

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

 ๑๒๐  



๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจ่าย  และการใช้ 
                     ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านา จหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ  จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย  
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง  มีความสุจริต  ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง  อ งค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้  การรับ  จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และรับทราบถึงรายรับ – รายจ่าย  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
     

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 -   มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 -   มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 -   เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 -   สรุปผลการรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ  
เช่น  ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

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

๗.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 

๑๒๑ 



 

๙.  ตัวชี้วัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาท าให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๒ 



๔.๒.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลจัดหาพัสดุ 
  

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖  และแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น  ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน  
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๓.๒  เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
       

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่  กรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๘   มิได้ก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้ความส าคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง  โปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย 
 

๑๒๓ 



 ๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ  เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
 

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

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีความโปร่งใส  โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ  กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ  อ .อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ. ๒๕๔๘  ร่วมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี  เพราะหาก
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว  อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ  อ .อ.ป.  หรือบุคคลอื่น  นอกจากนี้อาจ จะต้องรับผิดชอบ
ทางแพ่ง  อาญา  วินัย  หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง  
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง  เพ่ือความโปร่งใส  จึงได้จัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจ้าง  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้  ความเข้าใจ  
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ท าหน้าที่ตรวจ งานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       

๔.  เปูาหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

๑๒๔ 



 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 ๖.๒  จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๓  ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
 

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

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๕ 



๔.๓.๒  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีทบบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารตาม
กระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด  
   

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  
  ฝุายบริหาร 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของ ตนเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ  
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยัง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น  เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ  
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๓.๒  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
       

๔.  เปูาหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน  ๓๖  คน 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  จัดคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๖.๒  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ฯลฯ 
 ๖.๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

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

๑๒๖ 



  

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่  และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๑๐.๒  การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้
 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ  
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรท้องถิ่น  อันได้แก่  ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนกา รสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร  และที่ส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเป็นส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน  และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
 ๓.๒  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๓.๓  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
       

๔.  เปูาหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน  ๓๖  คน 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
 
 

๑๒๗  



 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
เช่น   
 -   แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด   
 -   แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก   
 -   แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  ๒  ศูนย์   
 ๖.๒  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน 
   

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

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  เกิดทัศนคติที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๘ 



 ๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 ๔.๔.๑  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาูระวังการคอรร์ัปชันโดยภาคประชาชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวหรือผลประโยชน์  

ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้ าที่ รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม หาก
ใช่ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระท าคอร์ รัปชัน
การปอูงกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน  

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 

๑๒๙ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได้ 

๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ  ให้เกิดการเฝูาระวัง  ปูองปรามการทุจริต  ในรูปแบบการ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 ๓.๒  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
       

๔.  เปูาหมาย 
 ประชาชนในต าบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๒  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๖.๓  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๖.๔  บันทึกเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
 ๖.๕  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
   

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

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 

๑๓๐ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๑ 
๔.๔.๒  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 



๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖  และนโยบายข อง
รัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  การบูรณาการ  การสร้าง
ความเข้มแข็ง  และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ  ไม่ว่าจะ เป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง  โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภ าพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน  ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  
ในการนี้  การมีเครือข่ายที่ดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้าน
การปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาพประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วม
ตัดสินใจ  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  พิจารณาแล้วเห็นว่า  การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น  จึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงา น
ของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือสร้างแกนน า  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๓.๒  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน  ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓.๓  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
       

๔.  เปูาหมาย 
 ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   

๑๓๒ 
๖.  วิธีด าเนินการ 



 ๖.๑  แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  และภาคประชาชน  ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๖.๒  จัดท าฐานข้อมูลบุคคล  องค์กร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง  โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๖.๓  เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า  และร่วมรับผิดชอบ  ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 
 ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวยสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
 ๖.๕  ท าบันทึกข้อตกลง  (MOU)  ร่วมกันระหว่างหน่วยองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลากับบุคคล  
องค์กร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 

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

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ท าให้เกิดแกนน า  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๑๐.๒  ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้  ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 ๑๐.๓  ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


