ส่วนที่ ๓
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและฝุายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ :โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้ องมีความสุจริตโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็ นการเสริมสร้ างจิตสานึกในการทางาน
และความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่ของตนเองนอกจากนี้ยังต้ องมีการส่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ สามารถ
ปฏิบัติงานร่ วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและนาไปสู่ การพัฒนาองค์ กรอย่ างต่ อเนื่องอีกทั้งสามารถแก้ ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปั ญหาการทุจริตคอร์ รัปชันที่เป็ นปัญหาเรื้อรังที่มีส่ วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานานจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปู องกันและแก้ ไขปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชันอย่ างจริงจังใน
สถานการณ์ วิกฤติปั ญหาการทุจริตคอร์ รัปชันในสังคมไทยดังกล่ าวทุกภาคส่ วนในสังคมไทยต่ างเห็นพ้ องตรงกันว่ า
การที่จะทาให้ ปัญหาการคอร์ รัปชันลดน้ อยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้นต้ องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ กับทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมืองภาคราชการภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่ างเข้ มงวดจริงจัง
พร้อมทั้งสร้ างทัศนคติใหม่ ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่ วมต้ านภัยการทุจริตควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่ านิยมไปใน
ทิศทางที่ไม่ เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์ รัปชันทั้งนี้กลไกการนาหลักธรรมาภิบาลซึ่งประ กอบด้ วยความชอบ
ธรรมความโปร่ งใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่ วน
ร่วมของประชาชนไปเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการนั้นปรากฏอยู่ ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบันซึ่งได้ วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็ นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐจึงนับเป็นการส่ งสัญญาณเชิงบวกให้ เห็นว่ าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ วแต่ อย่างไรก็ตามสาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็ นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่ วยงานหรือองค์ กรภาครัฐนั้นปั จจุบันยังคงอยู่ บนความหลากหลายในองค์ ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่ งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมี
ส่วนร่ วม (Participation) ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกนาองค์ ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่ านั้นมาใช้ เป็ น
เครื่องมือกลไกในการสร้ างมาตรฐานด้ านความโปร่ งใสสาหรับหน่ วยงานหรืองค์ กรใดๆจะต้ องคานึงถึงกรอบ
เปู าหมายวัตถุประสงค์ แนวทางหรือวิธีการดาเนินงานที่หน่ วยงานองค์ กรสามารถปฏิบัติเ พื่อสร้ างระบบบริหาร
กิจการบ้ านเมืองและสังคมที่ดีได้ ต่อไปดังนั้นเพื่อประโยชน์ ในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลาองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

๑๘
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ ผู้บริหารท้ องถิ่นบุคลากรขององค์ กรมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม
และจริยธรรม
๓.๒ เพื่อให้ ผู้บริหารท้ องถิ่นบุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจและให้ ความสาคัญกับการปู องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓.๓ เพื่อให้ ผู้บริหารท้ องถิ่นบุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ตา่ งๆไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เปูาหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ -

บาท

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้บริหารท้ องถิ่นบุคลากรขององค์ กรมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและ
จริยธรรม
๒. ผู้บริหารท้ องถิ่นบุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจและให้ ความสาคัญกับการปู องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓. ผู้บริหารท้ องถิ่นบุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้

๑๙
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ตา่ งๆไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้ าประชาชนมีความสุขอย่ างยั่งยืนและสามารถก้ าวพ้ นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้ เป็นคนดีซึ่งมีความเกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้ รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ บริการ
สาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใ นภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การส่ งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจึงเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้ างจิตสานึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงได้ทาโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์ สูงสุดของประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลามีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้ อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็ นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ
๓.๒ เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชนและ
ประเทศชาติสร้างจิตสานึกในการทาความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ รว่ มกัน
๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแบ่งเป็น ๓ แนวทาง คือ

๒๐
๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหารปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
๖.๒ จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือทาบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธเป็นต้น
๖.๓ การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้ อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
๑๐.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้ มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติรู้จักการให้และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์ กรเป็ นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ กร
ไปสู่ ความสาเร็จทั้งด้ านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์ กรนั้นๆย่ อมประสบความสาเร็จมีความ
เจริญก้ าวหน้ าต่ อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ ความสามารถมีทักษะต่ างๆในการปฏิบัติงานมี
ประสบการณ์ มีความรู้ และเข้ าใจงานเป็ นอย่ างดีเมื่อได้ รับบทบาทให้ กระทาหน้ าที่ใดๆแล้ วย่ อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆได้ อย่ างถูกต้ องและเหมาะสมเสมอในทางตรงกันข้ ามหากบุคลากรในองค์ กรด้ อยความสามารถไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือ ประสบการณ์ ที่จาเป็ นในการทางานย่ อมทาให้ องค์กรนั้นๆด้ อยพัฒนาหรือเจริญก้ าวหน้ า
ได้อย่างล่าช้าการทางานสูงแล้ วย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปู องกันการทุจริตมีจรรยาบรรณค่ านิยมบุคลิกภาพ
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่ งตนเองบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสานึกที่ดีมีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบตั้งใจทางาน
ด้ วยความทุ่ มเทเสียสละมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ต่ องานต่ อหน่ วยงานต่ อเพื่อนร่ วมประชาชนและ
ประเทศชาติแล้วย่อมนาพาองค์ กรหรือหน่ วยงานมุ่งไปสู่ ความเจริญก้ าวหน้ ามากยิ่งขึ้นมีความโปร่ งใสมีการปู องกัน
การทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล

๒๑
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้นเพื่อ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการและพนักงาน
จ้างตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนามาประยุกต์ ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้หา่ งไกลจากการทุจริตและการดาเนินชีวิตประจาวันได้ อย่างปกติสุขรู้จักความพอดีมีความพอเพียง
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับมีเจตคติที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่ อตนเองต่อการทางานต่อเพื่อน
ร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๓.๒ เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
๓.๓ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่ อองค์กรต่อการทางานต่อเพื่อนร่วมงานต่อ
ผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
๓.๔ เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔. กลุม่ เปูาหมาย
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการ/พนักงานทั้งหมด จานวน ๗๖ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม
๗. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
๗.๑ ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด
๗.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
๗.๓ จัดทารายละเอียดโครงการฯกาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
๗.๔ เสนอรายละเอียดโครงการกาหนดการและหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ ไขให้ถูกต้องและเกิด
ความเหมาะสม
๗.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
๗.๖ วัดและประเมินผลโครงการฯ
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ.
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๒๒
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่ างแท้จริง
๑๐.๒ บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
๑๐.๓ ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเจตคติต่อองค์กร
ต่อการทางานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผบู้ ริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้ มีประมวลจริยธรรม
เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมืองข้ าราชการหรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐแต่ ละประเภท
โดยให้ มีกลไกและระบบในการบังคับใช้ อย่ างมีประสิทธิภาพและประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค ์การ
บริหารส่ วนตาบล พลับพลา ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางานร่ วมกันเป็ นหมู่ คณะอีกอย่ างที่ขาดไม่ ได้ คือคุณธรรม
จริยธรรมเพราะคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงการประพฤติ ปฏิบัติอันถูกต้ องดีงามทั้งกายวาจาใจทั้งต่ อตนเองต่ อ
ผู้อื่นและต่ อสังคมซึ่งถ้ าบุคลากรทุกคนที่ทางานร่ วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ วการ
ปฏิบัติงานทุกอย่ างต้ องลุล่ วงไปด้ วยดีและมีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ และผู้ มารับบริการ
อย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ
เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมและสร้ างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ให้ เกิดประโยชน์ สุขแก่ ประชาชนทั้งข้าราชการการเมืองฝุ ายบริหารข้ าราชการการเมืองฝุ ายสภาท้ องถิ่นและ
ข้าราชการฝุ ายประจารวมถึงพนักงานจ้ าง จึงได้ มีการจัดทาโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาดังกล่าวนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่ อต้านการทุจริต
๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้ าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน
๓.๓ เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๓.๔ เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่ กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
๔. เปูาหมาย
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จานวน ๗๖ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๒๓
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับ
พลาโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการปลูกและปลุก
จิตสานึกการต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมและมีการศึกษาดู
งานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ากว่าร้อยละ ๗๐
ผลลัพธ์
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม

๒๔
๑.๑.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบล พลับพลาได้ประกาศใช้ ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลา โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้ อย่ างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝุ าฝั นหรือไม่ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่ าวให้ ถือว่ าเป็ นการกระทาผิดทางวินัยซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทาประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ลูกจ้าง
ประจาและพ นักงานจ้ าง กาหนดให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ลูกจ้ างประจาและพนักงานจ้ าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา มีหน้าที่ดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวมและ
ประเทศชาติอานวยความสะดวกและให้ บริการแก่ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้ องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการได้ แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ,มีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์ สุจริตและ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ ส่วนตนและไม่ มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่ง
ที่ถูกต้ องเป็ นธรรมและถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ ประชาชนด้ วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่ เลือกปฏิบัติ , ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุขและยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์ กรนอกจากนี้สานักงานก .พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
กาหนดให้ ข้าราชการต้ องละเว้ นจากการแสวงหาประโยชน์ ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่ งหน้ าที่และไม่ กระทาการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือสานักงานก.พ. ที่นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึง่ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่ าวมาปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็ นที่เชื่อถือไว้ วางใจ
ของประชาชนองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ” ขึ้นเพื่อให้ บุคลากรทั้งฝุ ายการเมืองและฝุ ายประจาทุกระดับนาไปใช้ ใน
การปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ กระทาการอันเป็ นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์ หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้ าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่ างสม่าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้ านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

๒๕
๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามลาดับ
๓.๕ เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทั่วไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของ
ราชการเรื่องกาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาลูกจ้างประจาพนักงานปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ นการต่อต้านการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุง่ สู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็ นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์ รักษา
ผลประโยชน์ของชาติ

๒๖
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้ านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ ประเทศไทยได้ รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ดังนั้นเพื่อให้ การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่ อแผนยุทธศาสตร์ ฯข้างต้นองค์การบริหารส่วนตาบลพลับ
พลาจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้นเพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ ว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็ นรูปธรรมและเกิด
ความยั่งยืนในการปฏิบัติ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝุายประจาลูกจ้างประจาตลอดจนพนักงานทั่วไป
๓.๒ เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการฝุายประจาลูกจ้างประจาตลอดจนพนักงานทั่วไป
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องขึ้นไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้ านการต่ อต้านการทุจริต
อาทิกฎหมายป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการปลูก
จิตสานึก
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่างๆ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต้อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่

๒๗
๑.๑.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรูเ้ รื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์ หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ ามาเกี่ยวข้ องจนส่ งผลกระทบต่ อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งการกระทาดังกล่ าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ ตัวหรือไม่ รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่ เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็ นการปฏิบัติสืบต่ อกันมาจนไม่ เห็นว่ าจะเป็ นสิ่งผิดแต่ อย่างใดพฤติกรรมเหล่ านี้เป็ นการกระทา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้ าหน้าที่ของรัฐที่ต้ องคานึงถึงผลประโยชน์ สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่ วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง“ผลประโยชน์ ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ ที่
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ ส่วนตนอยู่ และมีการใช้ อิทธิพลตามอา นาจหน้ าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จากัดอยู่
ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์ สินเท่านั้นแต่ รวมถึงผลประโยชน์ อื่นๆที่ไม่ ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์ สินก็ได้ อาทิการแต่ งตั้ง
พรรคพวกเข้ าไปดารงตาแหน่ งในองค์ กรต่ างๆทั้งในหน่ วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้ มี
อานาจที่ตัดสินใจให้ ญาติพี่น้ องหรือบริษัทที่ตนมีส่ วนได้ ส่วนเสียได้ รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ
โดยมิชอบทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้ งกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส่ วนรวมซึ่งใน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่ วยงานต้ องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐโดยกาหนดให้ หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์ กร
เพื่อให้ ความรู้ เรื่องการปู องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อนแก้ เจ้ าหน้ าที่เพื่อปู องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อนดังนั้นองค์ การ
บริหารส่ วนตาบลพลับพลาจึงได้ จัดกิจกรรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจการปู องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อนแก่ บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมปู องกันผลประโยชน์
ทับซ้ อนผ่ านการประชุมผู้ บริหารกับพนักงานส่ วนตาบลพลับพลา เพื่อให้ พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบลพนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลา
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลามีจิตสานึกค่านิยม
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่ งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
๔. เปูาหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
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๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “มาตรการจัดทาคูม่ ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้ การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาได้ ให้ ความสาคัญกับการผลักดันให้ การปู องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็ นวาระแห่ งชาติและรัฐบาลได้ แถลงนโยบาย ๑๑ ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่ งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปู องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่ าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและเป็ นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดีเพื่อสร้ างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้ างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปู องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่ วยงานต่ างๆเช่ นสานักงานก.พ. จึงได้เผยแพร่ องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปู องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้ อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการปู องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการปู องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและ
องค์ กรตามรัฐธรรมนู ญได้ จัดทายุทธศาสตร์ ชาติว่ าด้ วยการปู องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕
ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปู องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ

๒๙
ปราบปรามการทุจริตข้ างต้ นและเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้ เป็ นกลไกสาคัญที่จะปู องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่ อการมี
ผลประโยชน์ ทับซ้ อนของเจ้ าหน้ าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้ ตระหนักและเห็นถึง
ความสาคัญของการจัดหาคู่มือการปู องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนขึ้นเพื่อเป็ นประโยชน์ ในการเสริมสร้ างความรู้ ความ
เข้าใจแก่บุคลากรให้ เกิดความตระหนักถึงปั ญหาในเรื่องดังกล่ าวรวมทั้งเป็ นข้อมูลให้ ประชาชนและผู้ สนใจได้ ศึกษา
เพื่อเป็ นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่ วมกันรณรงค์ สร้ างสังคมไทยให้ เป็ นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเ้ ทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ตอ่ ไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๖.๒. จัดทา (ร่าง) คูม่ ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๓. ตรวจสอบความถูกต้อง
๖.๔. จัดทาคูม่ ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๕. แจกจ่ายให้บุคลากร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปู องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓๐
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรูใ้ ห้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการปู องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภ์ ในสังคมไทยให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม
ออกจากกันได้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝันให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
การขัดกันแห่ งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่ าวถึงอย่ างกว้ างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในช่ วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปั ญหาการทุจริตคอร์ รัปชันของผู้ ดารง
ตาแหน่ งทางการเมืองหรือผู้ ดารงตาแหน่ งระดับสูงในองค์ กรต่ างๆซึง่ ได้ ส่งผลกระทบต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
จากสถานการณ์ ข้างต้ นจาเป็ นที่หน่ วยงานภาครัฐต้ องเร่ งสร้ างองค์ ความรู้ ให้ บุคลากรมีความพร้ อมที่จะ
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นาสู่การคอร์ รัปชันเพื่อจะได้ หาทางปู องกันและปฏิบัติหน้ าที่ให้ ห่างไกลจากต้ นเหตุต่ างๆที่
นาไปสู่ การทุจริตคอร์ รัปชันโดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝั งองค์ ความรู้ ให้มีความเข้ าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ งระหว่ าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมรวมทั้งให้ ตระหนักถึงผลกระทบจากปั ญหาความขัดแย้ งกันระหว่ าง
ผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือเกิดเป็ นผลประโยชน์ ทับซ้ อนซึ่งเป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ างที่
เกี่ยวข้ องกับหลายมิติทั้งมิติด้ านสังคมการเมืองและการบริหารที่สาคัญสะท้ อนถึงวัฒนธรรมและค่ านิยมในการ
บริหารที่ด้อยพัฒนา
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้ จัดทามาตรการ “ปลูกฝั งองค์ ความรู้ ให้ มีความเข้ าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้นเพื่อสร้ างจิตสานึกและเสริมสร้ างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อ
ส่วนรวมยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญหากข้าราชการและพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐขาดจิตสานึกในหน้ าที่ที่จะปกปู องผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติมีการใช้ อานาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนต่ อตนเองกลุ่ มพรรคพวกพ้ องเหนือผลประโยชน์ ส่วนรวม
ย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลา
๓.๒ เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่ วนรวมยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญอันจะนามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กร
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝั งองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๓๑
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
๖.๒. ออกแบบกิจกรรม
๖.๓. จัดเตรียมเอกสาร
๖.๔. ดาเนินการจัดประชุม
๖.๕. สรุปรายงานการประชุม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝั งองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest

๓๒
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตาบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้ วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้ งแล้ง มีไฟไหม้ ปุา ฝนตกไม่ ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่
ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ ทาลายปุ าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่ างๆ ทั่วโลก จึงได้
ร่วมมือกันปู องกันและแก้ ไขภาวะโลกร้ อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่ งผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็ นหนทางหนึ่งในการแก้ ไขปัญหาภาวะโลกร้ อนโดยตรง
เนื่องจากต้ นไม_เป็นแหล่ งดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊ าซออกซิเจน อีกทั้งเป็ นการ
สร้างความสมดุลการใช้ พื้นที่ให้ เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศา
เซลเซียส เพื่อเป็ นการแก้ ไขปัญหาภาวะโลกร้ อน องค์การบริหารส่ วนตาบลพลับพลา จึงได้จัดทาโครงการ “ปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้ อนในพื้นที่ตาบล พลับพลา” เพื่อให้ ประชาชนได้ มีส่วนร่ วมในการแก้ ไข
ปัญหาภาวะโลกร้ อนสร้ างเมืองน่ าอยู่ สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็ นราชสักการะในวโรกาสมหา
มงคลดังกล่าว ดังนั้น สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่ าในเขตองค์ การบริหารส่ วนตาบลพลับพลา เพื่อให้ เกิดความ
ร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน
๓.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในตาบลพลับพลา
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
๓.๔ ส่งเสรมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน ๕๐๐ ต้น
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธีดาเนินงาน
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่ พลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม

๓๓
๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อ
ปลูกต้นไม้
๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
๖.๔ ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่ พลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๑,๘๐๐ บาท
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๑๐.๒ ทาให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
๑๐.๓ ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๔ ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ ความรู้ สร้ างอาชีพสร้ างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นโครงการตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัวฯได้ ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็ นอยู่ที่ยากจนของราษฎรพร้ อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆนาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ ไขปัญหาให้ กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่ างๆทั่วประเทศโดยเน้ นให้ผลการดาเนินงานตก
ถึงมือราษฎรโดยตรงเป็ นเบื้องแรกให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่าง “พออยู่ พอกิน ” และขณะเดียวกันก็เป็ นการปู
พื้นฐานไว้ สาหรับ “ความกินดีอยู่ ดีในอนาคต”ด้วยดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึงเป็ นโครงการที่มุ่ ง
พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่หา่ งไกลทุรกันดารและยากจน
อยู่แท้จริงโดยมีหลักการสาคัญคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็ นประหยัดการพึ่งพา
ตนเองส่ งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ ที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังมุ่ งเน้ นการสร้ างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาและความต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้ องกับศักยภาพ
ของพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรกองทุน

๓๔
สวัสดิการชุมชน ตาบลพลับพลา จึงจัดทาโครงการอบรมให้ ความรู้ การสร้ างอาชีพสร้ างรายได้ โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็ นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมาประยุกต์ เผยแพร่ ให้กับผู้มีรายได้
น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตาบลพลับพลา
๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในตาบลพลับพลา
๓.๓ สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
๓.๔ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมให้กับผู้รว่ มโครงการ
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมอาชีพ
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
๑๐.๓ มีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง
๑๐.๔ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓๕
๑. ชื่อโครงการ :โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลพลับพลา (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปั จจุบันการทุจริตคอร์ รัปชันเป็ นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่ างรุนแรงและฝั งรากลึกเป็ นปัญหาที่สะท้ อน
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะแก้ ไขปั ญหาได้ อย่ างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้ องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่ มเด็ก
และเยาวชนตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริหารส่ วนตาบลพุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่ วนตาบลมีอานาจหน้ าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้ าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมายองค์ การบริหารส่ วนตาบลมีหน้ าที่ต้องทา
ในเขตองค์ การบริหารส่ วนตาบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก
เยาวชนผู้ สูงอายุและผู้ พิการพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่ วนตาบลมีอานาจและหน้ าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเองดังนี้ (๙)จัดการศึกษา (๑๐) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้ เป็นคนที่
สมบูรณ์ ทั้งด้านร่ างกายจิตใจอารมณ์ สังคมและสติปั ญญาความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุขและมาตรา ๒๕ กาหนดให้ รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่ งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น
องค์ การบริหารส่ วนตาบลพลับพลา พิจารณาเห็นความสาคัญของปั ญหาดังกล่ าวจึงได้ จัดโครงการสร้ าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลพลับพลา (กิจกรรม “โตไปไม่ โกง”) ขึ้นเพื่อเป็ นการสร้ างภูมิคุ้ มกันและ
ค่านิยมที่ถูกต้ องซึ่งจะเป็ นรากฐานที่สาคัญที่ทาให้ เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้ นเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็ นการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์ รัปชันที่ได้ ผลที่สุดโดยการปลูกฝั งจิตสานึกให้ เด็กและเยาวชนรักความถูกต้ องมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริตการยึดมั่นในความสัตย์ จริงรู้ จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่ อตนเองและผู้ อื่นโดยชอบไม่ คดโกงมีจิต
สาธารณะมีจิตสานึ กเพื่อส่ วนรวมตระหนักรู้ และคานึงถึงสังคมส่ วนรวมมีความรับผิดชอบต่ อตัวเองในการกระทา
ใดๆและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ สุจริต
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
๔. เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลพลับพลา จานวน ๔๐๐ คน

๓๖
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้สามารถแยกแยะถูกผิดชั่วดีสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕.๒ ดาเนินการตามโครงการ
๕.๓ สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
๖. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๗. งบประมาณดาเนินการ
- บาท
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้ อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลพลับพลา
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้านที่ทาให้เกิดปัญหาเช่ นผลกระทบด้ าน
เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่ งผลให้ เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่ เห็น
ความสาคัญของการศึกษาสนใจแต่ วัตถุนิยมไมรู้ จักการประมาณตนซึ่งก่ อให้เกิดผลเสียต่ ออนาคตของชาติดังนั้นจึง
ควรทาให้ เด็กและเยาวชนรู้ จักความพอเพียงปลูกฝั งอบรมบ่ มเพาะให้ เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคมสิงแวดล้ อมและวัฒนธรรมโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ ายทอดเพื่อให้ เด็กและเยาวชนรู้ จัก
การใช้ ชีวิตได้ อย่ างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่ าของทรัพยากรต่ างๆรู้ จักอยู่ ร่วมกับผู้ อื่นรู้ จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตสานึกรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและเห็นคุณค่ าของวัฒนธรรมค่ านิยมความเป็ นไทยท่ ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาพิจารณาเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็ นอนาคตของชาติจึง
ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลพลับพลา (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา

๓๗
เศรษฐกิจพอเพียง ) ขึ้นเพื่อปลูกฝั งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ กับเด็กและเยาวชนเป็ นการสร้ าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างสมดุลท่ ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่ างๆที่เกิดขึ้นและ
เห็นคุณค่ าของทรัพยากรต่ างๆรู้ จักอยู่ ร่วมกับผู้ อื่นรู้ จักเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และแบ่ งปันมีจิตสานึกรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและ
เห็นคุณค่ าของวัฒนธรรมค่ านิยมความเป็ นไทยตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริหารส่ วนตาบล
พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่ วนตาบลมีอานาจ
หน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้ านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมาย
องค์การบริหารส่ วนตาบลมีหน้ าที่ต้องทาในเขตองค์ การบริหารส่ วนตาบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสน าวัฒนธรรม
และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้ สูงอายุและผู้ พิการพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์ การบริหาร
ส่วนตาบลมีอานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่นของ
ตนเองดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้ เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่ างกายจิตใจอารมณ์ สังคมและสติปั ญญา
ความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝั่งให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันและ
รู้จักอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลพลับพลา จานวน ๔๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันและรู้จักอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕.๒ ดาเนินการตามโครงการ
๕.๓ สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
๖. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๓๘
๗. งบประมาณดาเนินการ
- บาท
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารสวนตาบลพลับพลา
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ได้
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่เกิดขึ้นได้
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรูจ้ ักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่รว่ มกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๓๙
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ ว ๓ ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้ อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็ นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็ นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่ เพิกเฉยต่ อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้ รับความร่ วมมือจาก
ฝุายการเมืองหน่ วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่อ
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกาหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้ านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ ประเทศไทยได้ รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ าร้อยละในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้ นั้นการบริหารงานภาครัฐต้ องมีระดับธรรมาภิบาลที่ สูงขึ้นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและประชาชนต้ องมี
พฤติกรรมแตกต่ างจากที่เป็ นอยู่ ในปั จจุบันไม่ ใช่ ตาแหน่ งหน้ าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเป็ นหน่ วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้ างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครองที่มุ่ งเน้ นการกระจายอานาจจากส่ วนกลางลงสู่ ท้องถิ่นและเป็ นกลไกหนึ่งใน
การส่ งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้ อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชน
ในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่ วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาในระดับพื้นที่ส่ วนการกากับดูแลองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจะทาได้ เท่าที่จาเป็ น
ตามกรอบกฎหมายกาหนดและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ต้ องยอมรับว่ าปัญหาการทุจริตในองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นเรื่องที่มีคาครหาที่ได้ สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาเป็ นเวลาช้ านานซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นประกอบกับมีปั จจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความ มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์ สุจริตของ
คนทางานราชการส่ วนท้ องถิ่นส่ วนให้ เหือดหายไปและหากจะว่ ากันไปแล้ วเรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวน

๔๐
มากและมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่นๆจึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้ องถิ่นอาจต้ องถูก
ครหาในเรื่องการใช้ อานาจหน้ าที่โดยมิชอบมากกว่ าแม้ว่าโอกาสหรือช่ องทางที่คนทางานในท้ องถิ่นจะใช้ อานาจให้
ออกนอกลู่ นอกทางจะมีได้ ไม่มากเท่ ากับที่คนทางานในหน่ วยงานราชการอื่นและมู ลค่าของความเสียหายของรัฐที่
คนทางานในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นได้ ก่อให้ เกิดขึ้นก็อาจเป็ นแค่ เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่ผู้ บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นต้ องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่ อต้ านการทุจริตอย่ างเห็นชัดเป็ นรูปธรรมด้ วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปู องกันการทุจริตส่ งเสริมให้ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้ วยความโปร่ งใสมีความเข้ มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปู องกันการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ
๔.๒ มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปู องกันการทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖.๕ จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖.๗ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖.๘ รายงานผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๔๑
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปีจานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔๒
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือนและมอบหมายงาน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)”
๒. หลักการและเหตุผล
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลา เป็ นบุคลากรที่มีความสาคัญต่ อองค์ กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของ องค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลาให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์ กร
จะบรรลุผลได้ ต้ องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนางาน ให้ มีคุณภาพจะต้ องมี
มาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการทางานได้
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้ มีประสิทธิภาพเป็ นธรรมเพื่อนาไปสู่ การสร้ างมาตรฐานความโปร่ งใสและการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการ จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การ
จัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเป็ นเผยข้ อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่
กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของ
รัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล และประกาศคณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการทางานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่ งใส
ในการบริหารงานบุคคลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้ องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓.๓ เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาทางาน
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๑ มาตรการ

๔๓
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่ งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
๖.๒ นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
๖.๔ ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๕ สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จานวน ๑
มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไม่น้อย
กว่า ๙๐ %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลามีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ ๓
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลามีความโปร่งใสสามารถปูองกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้

๔๔
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอานาจหน้ าทีในการจัดทาบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้ องถิ่นตามอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลา ทั้งที่เป็ นหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้ าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลามีหน้าที่ตอ้ งทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้ มารับบริการติดต่ อกับหน่ วยงานต่ างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา นั้นมักจะประสบปั ญหาด้ านการอานวยความสะดวกในการติดต่ อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ กับฝุายผู้บริหารไม่ มีการกระจายอานาจหรือมอบหมายอานาจหน้ าที่ในการสั่ง
การอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้ าหน่วยงานระดับสานักกองและฝุ ายต่างๆ ซึ่งเป็ นอุปสรรคอย่ างยิ่งต่ อการให้ บริการ
ทาให้ การบริการเกิดความล่ าช้ าประชาชนไม่ ได้รับความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้ เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่ า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กาหนดให้ การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจาเป็ นประชาชนได้ รับการอานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้ มค่าตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ สั่ง อนุญาต และ
อนุมัติเกี่ยวกับราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหาร ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมาย และเป็ นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ในกรณีที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามลาดับที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตา บลเป็นผู้รักษาราชการแทน มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล รองจากนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไป
ตามนโยบายและมีอา นาจหน้าที่ อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา

๔๕
ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชนลดขั้นตอนการให้ บริการและไม่ สร้ างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยากจึงจาเป็ นต้ องมีมาตรการการ
มอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่ วยงาน
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้ บริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายก องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้ าส่ วนราชการ จานวน ๔ ฉบับ ประกอบด้ วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบมายให้ ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้ าส่ วนราชการ ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้ รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้ อบังคับและหนังสือสั่งการ
๖.๒ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
๖.๓ จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้ รับมอบหมายในทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๔๖
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้ รับอยูใ่ นระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอานาจหน้ าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้ หลักการการให้ รางวัลเป็ นแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้ นในการพัฒนาผลงานซึ่ง
นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่ างยิ่งเรื่องการใช้ ดุลพินิจ
ของผู้ บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้ บังคั บบัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่ วนตาบล จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
กาหนดให้ นายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลแต่ งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตาบล
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่ งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการข งพนักงานส่วนตาบล องค์ การ
บริหารส่ วนพลับพลา โดยแต่ งตั้งปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้ าส่วนราชการ
เป็นกรรมการและพนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๖.๒ แต่ งตั้งคณะกร รมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตาบล องค์ การบริหารส่ วนตาบล
พลับพลา โดยประกอบด้ วยประธานกรรมการ หัวหน้ าส่ วน และพนักงานส่วนตาบล ที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการองค์ การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย

๔๗
นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ

เจ้ าหน้ าที่ ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็
ราชการ
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลรวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตาบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานส่วน
ตาบลเสนอมาโดยใช้ หลักเกณฑ์ ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่ วน
จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ พนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลามีนาคม – เมษายน และกันยายน – ตุลาคม
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้

๔๘
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช้ ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้ การบันทึกบัญชีการจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ ายขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเป็ นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้ องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้ บุคลากรฝุ ายบัญชีกองคลังองค์ การบริหารส่ วนตาบลพลับพลา จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ ายให้ ความรู้
ความเข้ าใจในการปฏิบัติทาให้ เกิดความคุ้ มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้ อผิดพลาดในการเบิกจ่ ายเงินตามข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี และดาเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นจะต้องทาตามกฎหมายระเบียบและมีความจาเป็ น
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๔๙
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีซึ่งกาหนดให้ มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
๓.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๓.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๓.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๓.๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ หัวหน้าฝุายและผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๒ จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้ อยละของจานวน
งบประมาณ
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี

๕๐
๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๓ เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จา่ ยเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้ อง
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงานถึงความเกี่ยวของกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อปู องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๕๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๐.๒ มีการปูองกันการใช้จา่ ยเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้ อง
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๓ เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จา่ ยเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้ อง
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๕๒
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๐.๒ มีการปูองกันการใช้จา่ ยเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้ อง
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์ การบริหารส่ วนตาบลพลับพลา มีฐานะเป็ นนิติบุคคลมีอานาจหน้ าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้ วยตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ และการใช้ จ่ายเงินและการบริหารงานต่ างๆตามภารกิจและการ
จัดทาบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์ การบริหารส่ วน
ตาบลจะบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ ประชาชนจะต้ องบริหารงานด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้ เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่ วน
ร่วมของประชาชนในการ จัดซื้อจัดจ้ างและการเปิ ดเผยข้อมูลข่ าวสารประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กาหนดให้
องค์ การบริหารส่ วนตาบล มีอานาจหน้ าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็ นหน้ าที่ของ องค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้ อมูลข่ าวสารของราชการพ .ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กาหนดให้ การจัดซื้อจัดจ้ างให้ ส่วนราชการ
ดาเนินการโดยเปิ ดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่ อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปอย่ างโปร่ งใสตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ ประชาชนในท้ องถิ่นจึงมีความจาเป็ นต้ องจัดโครงการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารด้ านการจัดซื้อจัดจ้ างเพื่อให้ ประชาชนได้ เข้าถึงข้ อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้ างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๓ เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๔ ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบ
กระจายเสียงไร้สาย

๕๓
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาและหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
๖.๒ นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างได้

๕๔
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต”ิ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาบริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชนและให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่ อสอบถามข้ อมูลยื่นคาขออนุมัติอนุญาตใน
เรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่ วนตาบล ติดตามความคืบหน้ าและแจ้ งผลการดาเนินการ
ให้ประชาชนผู้ รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการทางานแต่ ละกระบวนงานเพื่อให้ มีระบบบริการที่เชื่อม ต่อ
ระหว่ างศูนย์ บริการร่ วมกับหน่ วยงานเจ้ าของเรื่อง ทั้งในด้ านเอกสารการส่ งต่ องานระบบการรับเงินและกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการของแต่ ละกระบวนงานใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อให้ บริการตามลาดับจัดสถานที่สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆเพื่อให้ บริการที่ดี
กับประชาชนเพื่ออานวยความสะดวกแก่ ประชาชนให้ ได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้ า, ด้านไฟฟู าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า,
ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่ งเสริมกีฬา, ด้านการส่ งเสริมผู้ สูงอายุ , ด้านการ
ส่งเสริมผู้ ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่ งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่ งเสริมอาชีพ , ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้ องถิ่น, ด้านการส่ งเสริมการท้ อง
เที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, ด้านศึกษาและด้ านการจัดบริการสาธารณะตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ งน้าการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ แหล่งกาเนิดการจัดการน้าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อปู องกัน
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ ) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนสร้ างความโปร่ งใสในการบริการสาธารณะให้ ประชาชนได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือก
ปฏิบัติและเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่ เลือก
ปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ

๕๕
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ ประชาชนได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือก
ปฏิบัติให้ ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้ า, ด้านไฟฟู าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า,
ด้านน้าเพื่อการบริโภค ,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่ งเสริมกีฬา, ด้านการส่ งเสริมผู้ สูงอายุ , ด้านการ
ส่งเสริมผู้ ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่ งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่ งเสริมอาชีพ , ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่ งเสริมศาสนาศิลป วัฒนธรรมประเพณีท้ องถิ่น , ด้านการส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, ด้านศึกษาและด้ านการจัดบริการสาธารณะตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ งน้าการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ แหล่งกาเนิดการจัดการน้าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อปู องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จา่ ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา มีหน้ าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ให้ แก่ ประชาชนในท้ องถิ่นตาม
อานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ทั้งที่ เป็น หน้ าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและ องค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลา พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหน้ าที่ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด ให้เป็น หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล และในการปฏิบัติหน้ าที่นั้นต้ องเป็นไป
เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนโดยคานึงถึงการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนตาบล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ

๕๖
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับจากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ให้แก่
ประชาชนในท้ องถิ่นนั้น องค์การบ ริหารส่วนตาบล ในฐานะ ผู้ให้ บริการก็จะไม่ ทราบว่ าภารกิจที่ ให้ บริการไปนั้น
ประชาชนได้ รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้ อยเพียงใดการ ให้ บริการมีคุณภาพเพียงใด
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก ผู้รับบริการจึงต้ องมีโครงการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อ ให้เป็น ไปตาม พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีคานึงถึงการมีส่ วนร่วม
ของประชาชนการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสารตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กาหนดให้การบริหาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดีนั้นจะต้ องก่อให้เกิดประโยชน์ สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้ มค่ าในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนได้ รับการอานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความ
ต้องการ ประกอบกับ การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์ ในท้องถิ่นลูกจ้ างและ
พนักงานจ้ างอีกทั้งเพื่อ เป็น การสร้ างความโปร่ งใสในการ ให้ บริการสาธารณะประโยชน์ ให้ ประชาชนเกิดความพึง
พอใจจึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน
๓.๓ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๓.๔ เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่ วยงาน
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จานวน
๑ ครั้งต่อปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการและดาเนินการจัดจ้ างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ

๕๗
๖.๒ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามรูปแบบที่กาหนด
๖.๓ สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
๖.๔ ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
๖.๕ ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
๖.๖ นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบดาเนินการหมวด
ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการจ้างสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท/ปี
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่ อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๕๘
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชนตลอดจนจัด ให้มีการรับ
ฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมา ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เป็น ไปด้ วยความเรียบร้ อย เกิดประโยชน์ สุขต่ อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจขององค์ กรมีประสิทธิภาพ และความคุ้ มค่ าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ ต่ากว่ าปีที่ผ่านมา องค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้ จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชน
๓.๓ เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาให้สั้นลง
๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ตาบลพลับพลา
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่และประชาชนทั่วไป
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๕๙
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้ องปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่ าเรื่องใดที่ ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล มอบอานาจ ให้ รองนายก องค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้ ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้ อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ให้
ประชาชนทราบ
๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนาผลดังกล่ าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานักในองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้ นในการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๑๐.๔ ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
๑. ชื่อโครงการ :โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่
เป็นกฎหมายที่ เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้ มค่า
ในเชิงภารกิจแห่ งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่ วยงานที่ไม่ จาเป็น การกระจาย
อานาจตัดสินใจการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดาเนินการ

๖๐
ดังกล่ าวเป็น ไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่ าวจึงได้ มีการประกาศใช้ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่ างน้ อยต้ องมี
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่ อความต้ องการ
ของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเป็น องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนดังนั้นงาน ให้บริการจึง เป็น
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่ านจะต้ องร่ วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ มากที่สุดเมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทา ให้เกิดความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๓.๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๓.๓ เพื่อปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
๓.๔ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่ งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๓ จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
๖.๔ ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
๖.๔.๒ ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
๖.๔.๓ จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๖.๔.๔ จัดให้มีกลjอง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

๖๑
๖.๔.๕ จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ มทุกงานบริการ
๖.๔.๖ จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๖.๔.๗ การมอบอานาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน
๖.๕ มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้บริการ
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพื่อนาจุดบกพร่ องในการ
จัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๑๐.๓ มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่ งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้

๖๒
๒.๓.๒ มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาตอนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้ าที่ให้ กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้ านต่ างๆภายในองค์ กรนั้นก็เพื่อ
เป็น การช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ให้ เกิดความคล่ องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก /มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมาย ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสาคัญคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้น เป็น อย่ างดีด้ วยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อ ให้ การ
บริหารงานก่ อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ ราชการดังนั้นการดาเนินการของหน่ วยงานต้ องมีการปรับ ให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่ อสถานการ ณ์ที่การบริหารราชการต้ องเป็น ไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อ
ภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอานาจ
การตัดสินใจการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของประชาชนแต่ ทั้งนี้ต้ องมี ผู้รับผิ ดชอบต่ อ
ผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ การบริหารราชการขององค์ การบริหารส่ วนตาบลพลับพลา ภายใต้ กรอบอานาจหน้ าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
๔. เปูาหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหารปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
๖.๒ ดาเนินการออกคาสั่งฯ
๖.๓ สาเนาคาสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๖๓
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการการดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ ไขเพิ่มเติมได้ บัญญัติ
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลาย
ฉบับที่บัญญัติอานาจหน้ าที่ของนายก องค์การบริหารส่วนตาบล เอาไว้ การที่นาย กองค์การบริหารส่วนตาบล จะ
ดาเนินการในเรื่องต่ างๆ เพียงผู้เดียวก็อาจทาให้เกิดช่ องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่ างๆเกิดขึ้นได้ ดังนั้น
เพื่อเป็น การแก้ ไขปัญหาต่ างๆที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบล จึงได้ กาหนดมาตรการ ให้มีการมอบอานาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบ ล และ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมือง
ที่ดี
๓.๒ เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน ๕ เรื่อง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณา
๖.๒ ออกคาสั่งมอบหมายหน้ าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติราชการแทน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๖๔
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
๑. ชื่อโครงการ :มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติกาหนดอานาจหน้ าที่ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในฐานะเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไว้ หลายประการทั้งการอนุญาตก่ อสร้ างอาคารรื้อถอนอาคารต่ อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป็น ต้นซึ่งล้ วนแต่ เกี่ยวข้ องกับสิทธิหน้ าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้ อานาจอยู่ กับ
นายกเทศมนตรีก็อาจ เป็น ผลให้ การบริการประชาชนเกิดความล่ าช้ า และอาจเป็น ช่องว่ างที่ทาให้ เกิดการทุจริต
ขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ กาหนดมาตรฐานการมอบอานาจเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นไปอย่างรอบคอบ
๓.๒ เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์ รัปชันของเจ้าหน้าที่
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
คาสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
เสนอคาสั่ง องค์การบริหารส่วนตาบล มอบอานาจเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ให้ รองนายก องค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็นผู้ ปฏิบัติราชการแทนนายก องค์การบริหารส่วนตาบล ในการใช้ อานาจเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๖๕
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการออกคาสั่งมอบอานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้ าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอานาจหน้ าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในท้ องถิ่นตามอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลา ทั้งที่ เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้ าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้ าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนด ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบล มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนผู้มารับบริการติดต่ อกับหน่ วยงานต่ างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ กับฝุายบริหารไม่ มีการกระจายอานาจหรือมอบหมายอานาจหน้ าที่ในการสั่งการอนุมัติ
อนุญาตไปยังหัวหน้ าหน่ วยงานระดับสานักกองและฝุ ายต่ างๆ ซึง่ เป็น อุปสรรคอย่ างยิ่งต่ อการให้บริการทาให้การ
บริการเกิดความล่ าช้า ประชาชนไม่ ได้รับความสะดวกอันอาจ เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้ าที่ส่ งผลให้ ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อ ให้เป็น ไปตาม
โดยใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อ ให้เกิดประโยชน์ สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐไม่ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจา เป็น ประชาชนได้ รับการ
อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้ มค่าตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา
๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตาบล มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร ราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมาย และเป็ นผู้บังคับบัญชาของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และลูกจ้ าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้
เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่ว นตาบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทน มาตร า ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอานาจ

๖๖
หน้าที่อื่นตามที่มีก ฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชนลดขั้นตอนการ ให้บริการและไม่ สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก จึงจาเป็น ต้องมีมาตรการการ
มอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้ าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. เปูาหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายก องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้ าส่ วนราชการ จานวน ๔ ฉบับ ประกอบด้ วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้รองปลัด องค์การ
บริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้ อบังคับและหนังสือสั่งการ
๖.๒ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
๖.๓ จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้ รับมอบหมายในทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๖๗
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
๑๐.๑ ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้ รับอยูใ่ นระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอานาจหน้ าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

๖๘
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเป็นมาแห่ งการต่ อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาคยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซึง่ เป็นวันเฉลิมพระชนม์ พรรษา
ของพระองค์ ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตราบาเพ็ญพร ะราชกรณียกิจเพื่อ ให้
คนไทยได้ มีโอกาสและไดพระราชทาน ให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม เป็น วันสตรีไทยของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้ หญิงไทยมี
โอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและให้
สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๖)
ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้ าที่ส่ งเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบล มีแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้ องกับสานักงานคณะกรรมการปู องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อปู องกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการการประพฤติตน ให้เป็น ที่ประจักษ์ โดยการยกย่ องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติทใี่ ห้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้ จัด ให้ มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่ นโดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตมานะอดทนมีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๒. เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติอย่ างเด่นชัดสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
๓. เป็นผู้ทาประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติในด้ านการศึกษาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์ฯลฯด้วยความเสียสละเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและกาลังใจในการ
บาเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
๔. เปูาหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จานวน ๑๘ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖๙

๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่นที่มีคุณสมบัติที่จะได้ รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจาปีเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาทราบ
ทั่วกันเพื่อให้แต่ละตาบลดาเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่ สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้ าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ตาบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
๖.๔ คณะกรรมการฯเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ
๖.๕ ดาเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯในวันสตรีสากล จานวน ๑
ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเป็นประธานในพิธี
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- สตรีดีเด่นผู้บาเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป
๑. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ดว้ ยความเร่งรีบแก่งแย้งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทา ให้การ
มีคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอยเกิดปั ญหามากมายในปั จจุบันไม่ ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อ เป็น การส่ งเสริม ให้ คนดีมีที่ยืนในสังคมสร้ างแบบอย่ างที่ดีแก่ คนรุ่ นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลา จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทา
๗๐

ความดีเพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้รว่ มกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจน
เป็น แบบอย่ างเพื่อปลุกกระแสการสร้ างสังคมแห่ งความดีอย่ างเป็น รูปธรรมเนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
๓.๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้ นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโล
บายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า
๑๐ คน/ปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆได้แก่วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลาสื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

๗๑

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๒. หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบันสังคมไทย ให้ความสาคัญกับการมีส่ วนร่ วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่ วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเด็กเยาวชน
และองค์ กรที่ ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้ านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่ เป็น ประโยชน์ แก่ชุมชนสังคม
และประเทศชาติเพื่อ เป็น ขวัญกาลังใจ ให้ บุคคลหรือองค์ กรมีความมุ่ งมั่นตั้งใจร่ วมเป็น แกนนาในการส่ งเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษาจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน ผู้มี
จิตสาธารณะเพื่อนา ผู้ ที่ได้ รับการคัดเลือกระดับหมู่ บ้ านเข้ ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุในทุกปี งบประมาณเพื่อ เป็นขวัญกาลังใจให้ประชาชนมีความมุ่ งมั่นช่ วยเหลือ
สังคมและเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องบุคคลเด็กและเยาวชนที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
๓.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
๓.๓ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคลเด็กและเยาวชนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้าน
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
๔. เปูาหมาย
เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตาบลพลับพลา
๕. สถานที่ดาเนินการ
ศาลาเอนกประสงค์ ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๒ ประสานกานันผู้ใหญ่บา้ นและสมาชิกอบต.เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๓ จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นการจักสาน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นการทาปูนแดง (ประชาชน)
๖.๔ ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๕ สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๗๒

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน

๗๓

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐได้ กาหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็น หลักรวมถึงข้ อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่ วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิด
จากปั จจัยทางวัฒนธรรมขององค์ กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่ างๆที่เอื้อ ให้เกิดการทุจริตดังนั้น
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์ กรที่นาไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ านิยมและวัฒนธรรมขององค์ กรให้
กลายเป็น สิ่งที่ยอมรับได้ ของผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ภายในองค์ กรโดยการสร้ างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่ วนร่ วมในการต่ อต้ านการทุจริตภายในองค์ กรของผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ถึงแม้ จะเป็น สิ่งที่ยากต่ อการ
ดาเนินงานก็ตามแต่ เป็น สิ่งสาคัญที่หน่ วยงานต้ องสร้ างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่ อนาไปสู่ องค์ กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการดาเนินงานตลอดจน เป็น การสร้ างแนวร่ วมในการต่ อต้านการทุจริตอันจะส่ งผลต่ อสังคมชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลาจึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้ อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้นเพื่อ เป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงาน
ภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่ วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่ วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
๗๔

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่ าการ
ปฏิบัติหน้ าที่ของส่ วนราชการต้ องใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ให้ คานึงถึงความ
รับผิดชอบของปฏิบัติงานการมีส่ วนร่วมของประชาชนการเปิ ดเผยข้ อมูลการติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒ กาหนดไว้ ว่าเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทาความตก
ลงเป็น ลายลักษณ์ อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรวมทั้งมาตรา ๔๕
กาหนด ให้ ส่วนราชการจัด ให้ มีคณะผู้ ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่ วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการ ให้บริการความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการความคุ้ มค่าในภารกิจ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้จัดให้มีการจัดทาข้ อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดย
มีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลากับปลัดองค์ การบริหาร
ส่ วนตาบลพลับพลา และหัวหน้ าสานักปลัด /ผู้ อานวยการกองและ ให้ มีการลงนามจัดทาข้ อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุายมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการและรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก /กอง/ฝุายตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
๗๕

๓.๔ เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุายสามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง
องค์ การบริหารส่ วนตาบลพลับพลา ได้ทาข้ อตกลงผลงานกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็น ลายลักษณ์ อักษรอย่ าง
ชัดเจนโดยจัดทาข้ อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับสานัก /กอง เพื่อให้การดาเนินงานตามข้ อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่ าวบรรลุเปู าหมายอย่ างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงานโดยได้ มีการลงนามบันทึกข้ อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่ างนายกองค์ การบริหารส่ วน
ตาบลกับปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบลและปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบลกับหัวหน้ าหน่ วยงานในสังกัดพร้ อม
คณะทางานได้รว่ มกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติดังนี้
๑) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจ
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของประชาชน
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ชี้แจงสานัก/กอง/ฝุายต่างๆและผู้ปฏิบัติงานทราบและทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสมเช่น
- ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆเช่นรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือนและ ๑๒ เดือนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัดเป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกากับดูแล
และติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
๑.๓ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กาหนด
๑.๔ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
๑.๕ ประสานงานกับหน่ วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการกรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้ นไม้ เป็น ไปตามเปู าหมายที่กาหนดเพื่อหาแนวทางแก้ ไขให้ การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่กาหนดไว้

๗๖

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

๗๗

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัดอาเภอที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาให้ ความร่ วมมือกับหน่ วยตรวจสอบที่ได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่
เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา เนื่องจากเห็นความสาคัญ
ของการตรวจสอบที่จะ เป็น ปัจจัยสาคัญช่ วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
เป็น ไปอย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่ วยปู องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจจะเ กิดขึ้นซึ่งนอกจากจะ ให้ความร่ วมมือกับหน่ วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด ,
อาเภอ) แล้วองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้ วยโดยให้มีเจ้าหน้ าที่
ตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ /มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่ วนราชการการให้ความร่ วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจาปีได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลังมีหน้าทีใ่ ห้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินกรณีได้ รับข้ อทักท้ วงให้ หัวหน้ าหน่ วยงานผู้เบิก /หัวหน้ าหน่ วยงานคลังปฏิบัติ
ตามข้ อทักท้ วงโดยเร็วอย่ างช้ าไม่ เกิน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งข้อทักท้ วงกรณีที่ชี้แจงข้ อทักท้ วงไปยังสตง .
แล้ วแต่ สตง.ยืนยันว่ ายังไม่ มีเหตุผลที่จะล้ างข้ อทักท้ วงก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงาน ให้ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการ
รับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมาย ให้งานสอบสวนและ
ดาเนินการทางวินัยฝุ ายนิติการและดาเนินการทางวินัยกองวิชาการและแผนงานมีหน้ าที่ดาเนินการ ให้เป็น ไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเคร่ งครัดเที่ยงธรรมไม่ เลือกปฏิบัติกรณีมีเรื่องร้ องเรียนกล่ าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการต าม
อานาจหน้ าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ยัง ให้ความร่ วมมือกับสานักงานป .ป.ช./สานักงานป.ป.ช. จังหวัดที่ได้ ดาเนินการ
ตามอานาจหน้ าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา เพื่อ
ความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตและผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปีไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
๓.๒ เพื่อความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝุายจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
๗๘

๕. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/ฝุาย/งานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯตามระเบียบฯภายในกาหนด
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จา่ ยงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลามีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลามีความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ ละประเภท
ได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแล ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินกิจการ เป็น ไปตามกฎหมายอย่ างเคร่ งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้ าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินไปโดยชอบด้ วยกฎหมายระเบียบข้ อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อ ให้ นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินกิจการต่ างๆอย่ างโปร่ งใสและสุจริต ซึ่งหน่ วยงานทั้งสานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการปู องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้มาตรการ “ให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๗๙

๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระอาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน LPA
จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ

๘๐

๒.๕.๓ ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา มีนโยบายใช้ หลักธรรมาภิบาลส่ งเสริม ให้ภาคประชาชนเข้ ามามี
ส่วนร่ วมโดยเปิ ดโอกาส ให้ ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้ องเรียนแจ้ งเบาะแสเสนอข้ อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรียนผ่ านช่ องทางต่ างๆได้ แก่ ระบบอินเตอร์ เน็ตทางโทรศัพท์ หรือแจ้ งเบาะแสด้ วยตนเ องฉะนั้นเพื่อ ให้ การ
ดาเนินการรับเรื่องร้ องเรียน เป็น ไปด้ วยความเรียบร้ อยสามารถแก้ ไขความเดือดร้ อนของประชาชนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพจึงได้ แต่ งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้ องเรียนประจา องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
รวมถึงจัดทาคู่ มือดาเนินการเรื่องร้ องเรียนของ องค์ การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ขึ้นเพื่อดาเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนกาปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๖.๒ จัดทาคูม่ ือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใส
และเป็นธรรม
๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้ องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลาให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคูส่ ัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘๑

๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลพลับพลา ตามคู่ มือดาเนินการเรื่องร้ องเรียนของ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องของตาบลพลับพลา

๘๒

๒.๕.๓ ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลามีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้ องเรียนประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลา รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาขึ้น
เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้ รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็ นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔. เป็าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๖.๒ จัดทาคูม่ ือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
๖.๔ เผยแพร่ กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้ องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลาให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คูส่ ัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่ วยงาน สามารถเข้ าใจและใช้ ประโยชน์ จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่ าวได้ ตรงกับความต้ องการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘๓

๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้ องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลพลับพลาตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางปู องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่ วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ โดยมุ่ งเน้นการสร้ างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมจากทุกภาคส่ วนในการตรวจสอบเฝู าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กาหนดให้ มีการบริหารราชการแผ่ นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปู องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็ นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
เพื่อให้ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ในการปู องกันและแก้ ไขปั ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้จัดทา
มาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่ าวหาเจ้ าหน้าที่ขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลาว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ ประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้
เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใน
เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้ าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่อง
และเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้ อีกทางหนึ่งด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตาบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลายึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใสเป็นธรรม

๘๔

๔. เปูาหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล บุคลากรทางการศึกษา
ในองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้ องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้ าที่โดย
มิชอบ
๖.๓ กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้งา่ ย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้ งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน ๕ วัน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่ างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ให้ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้ อมูลข่าวสารและให้ บริการว่ า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มี เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึง
ได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้ าตรวจดูข้ อมูลข่ าวสารซึ่งได้ รวบรวมไว้ โดยจัดเป็ นศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารองค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลา ให้ บริการ ณ ศูนย์ บริการร่ วมองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้ สามารถรับรู้ สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลา
๔. เป็าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จานวน ๑ แห่ง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นต้ องเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่กาหนด
๘๖

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา”
๒. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีสว่ นร่วม สามารถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการ
รับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาขึ้น
๒. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จาหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๓. เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น
๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๘๗

๔. เปูาหมาย
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน ๑ แห่ง
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน ๑ ชุด
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการับรองสาเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลพลา จานวน ๑ ฉบับ
๔. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน ๑ ฉบับ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีการดาเนินงานโครงการ
๖.๑ จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๖.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
๖.๓ จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๔ จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้ อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๕ จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
๗. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ณ สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลา
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

๘๘

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้ าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งตาบล ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
๘๙

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตาบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๒. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริ หารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติ งานให้ ประชาชนได้ รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่ งเสริมบทบาทการมีส่ วนร่ วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้ างและพัฒนาเครือข่ ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประ พฤติมิชอบในภาครัฐให้ มี
ความเข้ มแข็งเพื่อให้ มีระบบ และกลไกในการปู องกันและตรวจสอบมิให้ เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้ าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปีและการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ

๙๐
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๙๑

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีสว่ นร่วมตรวจสอบของประชาชน
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีชอ่ งทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลา”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ ข้อมูลที่
สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้ าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้งา่ ย
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๗ ช่องทาง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจา
และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/
การจัดแถลงข่าว
๙๒

- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

๙๓

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่ จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ ละสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทางานร่ วมกันของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ องในการส่ งเสริมสนับสนุนให้ ทุกหมู่ บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรกครองส่ วน
ท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่ การปฏิบัติซึ่งเป็ นกลไกสาคัญในการส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้ องถิ่น
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่ บทชุมชน
ประจาปี งบประมาณ เพื่อนามาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา รวมถึงการ
นาเข้ าบรรจุไว้ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตาบล ในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม องค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปี ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
๓.๓ เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๔ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๓.๕ เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๓.๖ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน ๑๘ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพลับพลา สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปขี ององค์การบริหารส่วนตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๖.๒ ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
๙๔
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๔
๖.๕
๖.๖
๖.๗
๖.๘
๖.๙

จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้สานักงานปลัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน ๑๘ หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนมีนาคม – เมษายน
๘. งบประมาณดาเนินการ
จานวน ๑๘,๐๐๐ บาท
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบล
๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่ อยู่ ในอานาจหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
๙๕
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓.๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลา
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
๔. เปูาหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ที่ ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถให้บริการได้อย่างมี คุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่ างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๕.๓ นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้ งทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๖.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖.๒ ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๒๐๐๔ ทางโทรสาร หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๑๗๘๘
๖.๓ ทางเว็บไซต์ http://www.tambonplubpla.go.th
๖.๔ ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา หมู่ที่ ๒ ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๙๐
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่ มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๙๖
๙.๒ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้ องเรียน/ร้องทุกข์

๙.๓ แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้รอ้ งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผูร้ อ้ งเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา งาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เป็ นส่ วนงานที่มี
อานาจหน้ าที่โดยตรงในการดูแลด้ านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมให้ แก่ ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้ นการบริการให้ ประชาชนอยู่ ในสภาพสิ่งแวดล้ อมที่ดีเอื้อต่ อการดารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ งเรื่องราวหรือร้ องทุกข์ อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับสภาพสิ่งแวดล้ อมที่มีเหตุ
เดือดร้อนราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมจึงมีหน้ าที่ เร่งดาเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้ อนราคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๓.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
๓.๓ เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้ าหน้าที่
๔. เปูาหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลา
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบล
๕.๔ ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้ องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
๕.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้ งทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์ /ร้องเรียน ได้แก่
๑) ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา หมู่ที่ ๒ ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย 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. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ รว่ มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๙.๒ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้ งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์
๙.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผรู้ อ้ งเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้ องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้รอ้ งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
๓.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้ องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
๔. เป็าหมายการดาเนินการ
ผู้รอ้ งเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๙๘
๖. วิธีการดาเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้ งโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๙. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

๙๙
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๓.๑ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘
หมาวด ๑ องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรหกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา โดยกองวิชาการและแผนงาน
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลาก รขององค์การบริหารส่วนตาบล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็น ในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประ ชาคมองค์การ
บริหารส่วนตาบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลากาหนดด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส และสุจริต
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

จานวน ๑๐ คน

๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนพลับพลาบางตาแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลจึงต้องดาเนินการคัดเลือก
บุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบล
พลับพลาแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
ภายใน ๔๕ วัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑
องค์กรจาทาแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ ที่กาหนด
๑๐๐
๘. งบประมาณดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา มีการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลา เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลาและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพลั บพลาด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
๑.ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของกรกระจายอานาจและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจึงได้จัดทาโครงการ อบต .
สัญจร ประชุมประชาคมหมู่ บ้านและประชาคมตาบลประจาปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เ พื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์
ประจาตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
๕.๒ แต่งตั้งคณะทางาน
๕.๓ วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๕.๕ ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
๑๐๑
๖. ระยะเวลาดาเนินการ

๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณ
๑๘,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของ
การกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๑๐๒
๓.๓.๒ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม ) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลาอย่างแข็งขันสาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาได้มีกฎหมาย ระเบียบ กาหนดให้
ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม ) ให้มีส่วนร่วมอ ย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน
๕. วิธีการดาเนินการ
๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลาอย่างแข็งขัน สาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
กาหนดให้ภาคประชาคม (ตัวแทนประชาคม ) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนปร ะชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ทาความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๑๐๓
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลพลับพลา
๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

๑๐๔
๓.๓.๓ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้จัดทาโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
ประจาปีงบประมาณ
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลาและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลา
๓.๓ เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลา
๕. วิธีการดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๖.๒ จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
๖.๓ จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
๑๐๕

๖.๔ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลพลับพลา (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑
ก.พ. ๒๕๕๘) จานวน ๗ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
๒ คน
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒ คน
(๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๖) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๓) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
๔) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลามอบหมาย
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ /คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
๖.๖ การจัดทาแผนการดาเนินงาน
๖.๗ การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
๖.๘ จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลาพร้อมตัวชี้วัด
๖.๙ การติดตามและประเมินผล
๖.๑๐ การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดาเนินการแก้ไขต่อไป
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
๑๐๖

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด
๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาให้เกิดความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แล ะวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.
๒๕๔๖
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
๓.๒ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลพลับพลา
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการโครงการ
๖.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.๓ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนด
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐๗

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลพลับพลา หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้องค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๑๐๘

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๔.๑.๑ มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ประจาปีงบประมาณ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด
โดยผู้บริ หารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเ บียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง . ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภาย ใน
พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวยว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๓.๕ เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกกอง/สานัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการโครงการ
๖.๑ จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

๑๐๙
รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ

ควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ
๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ /หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราช การ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ.
๒๕๔๔ กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจึงได้
มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวยเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๑๐

๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
๓.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกาหนด
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกกอง/สานักขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการโครงการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒
๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อง ๖ ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดทาส่ง
รายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๑๑๑

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การคว บคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเยียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี
ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ
ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่ วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน เดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและกา รบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนด ระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบั ติงานในหน่วยงาน จึงได้กาหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

๑๑๒

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงขอหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. พื้นที่ดาเนินการ
๕.๑ แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
๕.๒ ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตาม แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
๖. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา / ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๙.๑ การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๒ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๙.๓ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
๙.๔ การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
๙.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดาเนินการแก้ไข
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก)
๑๑๓

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาในฐานะหน่วยรับตรวจรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภาย
ในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพข องการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียงหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กา หนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดาเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
๓.๒ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล
ภายในเวลาที่กาหนด
๓.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการโครงการ
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
๑๑๔

๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลานาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.๓) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลารายงานผลการดาเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์ก ารบริหารส่วนตาบลพลับพลาประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่
หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดินผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
๑๐.๒ มีการติดตามผลการประเมินตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการคว บคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด

๑๑๕

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากป ระเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธีดาเนินการโครงการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงาน
บุคคลในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.
จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๑๖

- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรม
การพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลารับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมี การประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความ
โปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ การดาเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจะออกคาสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลารับมติคณะคณะกรรมการการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
๑๑๗

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

๑๑๘

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการงบประมาณ การรับ
– จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฎิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งร ะเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วย งานภายในละภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๖. วิธีดาเนินการโครงการ
การจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาภายในเก้าสิบ
วันนับตั้งแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๑๑๙

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

๑๒๐

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานา จหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง อ งค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ – รายจ่าย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๒๑

๙. ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลาทาให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๑๒๒

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลจัดหาพัสดุ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง
ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น
เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลา
๓.๒ เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได้กาหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาให้ความสาคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย
๑๒๓

๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในอานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ .อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๔๘ ร่วมถึงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหาก
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่แล้ว อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อ อ .อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจ จะต้องรับผิดชอบ
ทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเห็นถึงความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ตรวจ
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

งานจ้างอย่าง

๔. เปูาหมาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๑๒๔

๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๖.๓ ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าร่วมอบรม
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

๑๒๕

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีทบบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของ ตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีบรรยากาศการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยัง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
๓.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
๔. เปูาหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จานวน ๓๖ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๑๒๖

๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทา
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนกา รสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่สาคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการทางาน
๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. เปูาหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา จานวน ๓๖ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๒๗

๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
เช่น
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน ๒ ศูนย์
๖.๒ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

๑๒๘

๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝูาระวังการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ ตาแหน่ งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้ าที่ รักษาผลประโยชน์ ของส่ วนรวม หาก
ใช่ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้ องก็ถือว่ ามีการกระทาคอร์ รัปชัน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่ วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
๓. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

๑๒๙
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์ รัปชัน
ได้
๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับองค์การบริหารส่วนตาบล
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔. เปูาหมาย
ประชาชนในตาบลพลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
๖.๖ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๑๓๐
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๑๐.๒ นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

๑๓๑
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายข อง
รัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้าง
ความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะ เป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภ าพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้าน
การปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาพประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้
จัดทามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงา น
ของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓.๓ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๔. เปูาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
พลับพลา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๓๒
๖. วิธีดาเนินการ

๖.๑ แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๖.๒ จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๖.๓ เปิ ดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพลับพลาในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ปูองกันการทุจริต
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวยสอบเพื่อปูองกันการทุจริต
๖.๕ ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างหน่วยองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลากับบุคคล
องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๑๐.๒ ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๑๐.๓ ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา

