
 

 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



ค าน า 
 

ตามหนังสือส านักงาน  ป.ป.ช.  ที่  ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ได ้

ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑  -  
๒๕๖๔)  เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  และให้จัดส่งส านักงาน ป .ป.ช. ประจ าจังหวัด นั้น  แต่เนื่องจากแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตยังไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน  ป .ป.ช.  ก าหนด  จึงให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปราบการทุจริต  ระยะที่   ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) โดยจัดท าแผนปฏิบัติการปูองการ
ทุจริต (พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ด าเนินการจัดท าแผ นปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
(พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  เพ่ือสร้างระบบการปูองกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ  และ
เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงคราม
กับการทุจริตคอร์รัปชั่น   

 

       องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
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ส่วนที่  ๑  บทน า 
            ๑.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร    ๑ 
             ๒.  หลักการและเหตุผล        ๒ 
             ๓.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน      ๓ 
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             ๕.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน       ๔ 

ส่วนที่  ๒  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
         แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   ๖ 
   
ส่วนที่  ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  ๑๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 บทน า 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง ของการทุจริต ที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม่  
 

          การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น   
ได้แก่   การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แม้ว่าโดยหลักการ แล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการ ของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 

 

      ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี ้
        ๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิด 

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
             ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
             ๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม  
จริยธรรม 
            ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
            ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ  
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

      ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

       สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้   
ดังนี ้     
            ๑)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่อ งว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
            ๒)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
             ๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบคว ามโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใส  ที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

 
 



๒ 
             ๔)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ – จัดจ้าง  เป็นเรื่องของ
การผูกขาด  ดังนั้น  จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ได้แก่  การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
             ๕)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
             ๖)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้   ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง   

 

๒. หลักการและเหตุผล  
              ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับว่ายิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนา  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption  Perception  Index - CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency  
International - IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  อยู่ที่  ๓๕ – ๓๘  
คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  โดยในปี  ๒๕๕๘  อยู่อันดับที่  ๗๖  จาก  ๑๖๘  ประเทศท่ัวโลก  และเป็น
อันดับที่  ๓  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
              แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต  (United  Nation  Convention  Against  Corruption  - UNCAC)  พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหา ที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical  Relation)  
หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะใน
หมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัย 
 

 



๓ 
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง  
              ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓  เริ่มจาก
ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จนถึงปี  พ .ศ.  ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
สังคมมิติใหม่  ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง   
หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รั บการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption  Perception  Index  :  CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจ ากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI)   
               ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การทุจริตระยะ
ที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางขับ เคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ /กิจกรรม /มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
        
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
              ๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
              ๒)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง  
ข้าราชการฝุายบริหาร  และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
              ๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  (Good  Governce) 
               ๔)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s  participation)  และตรวจสอบ  (People’s  
audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 



๔ 
               ๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
              ๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
              ๒)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง  
ข้าราชการฝุายบริหาร  และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
              ๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  (Good  Governce) 
               ๔)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s  participation)  และตรวจสอบ  (People’s  
audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              ๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.  เปูาหมาย 
              ๑)  ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
              ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 
              ๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง 
              ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
           ๑)  ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  และบุคลการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต  (Anti - Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
          ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
          ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต 



              ๕ 
           ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
            ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ  ด้านการปูองกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

ส่วนที่ 2  

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการฝุายสภาท้องถิ่นและ
ฝุายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
(๑) โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างอบต.พลับพลา 
๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
(๑) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
อบต.พลับพลา” 
๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
(๒) มาตรการ “จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 
 
 

๗ 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 



๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑) โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขต
พ้ืนที่ต าบลพลับพลา 
๒) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๑,๘๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๑๑,๘๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๑๑,๘๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 ๑.๓  การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑)  กิจกรรม  “โตไปไม่โกง” 
 
๒) กิจกรรม  “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่  ๑ รวม จ านวน  ๓  โครงการ  ๓  กิจกรรม  ๒  มาตรการ ๒๖๑,๘๐๐ ๒๖๑,๘๐๐ ๒๖๑,๘๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒.  การบริหาร
ราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 
 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
(๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 
(๒) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
(๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 



อย่างเคร่งครัด 
(๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
(๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

๙ 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารสว่นต าบลพลับพลา 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒.  การบริหาร
ราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริต 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

(๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
(๔) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ /บริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือก 
ปฏิบัติ 
(๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือด
ปฏิบัติ 
(๒) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
(๒) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

๑๐ 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 



(บาท) (บาท) (บาท) 
๒.  การบริหาร
ราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
(๒) มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
(๓) มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๔) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
(๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 
 

๑๑ 
 

 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒.  การบริหาร
ราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริต 

๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๑)  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.  การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
(๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(๒) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา” 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
(๑) จัดท าประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารงานบุคคล 
(๒) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง 
พัสดุ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 



๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.  การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมรส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
(๑) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล” 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
(๑) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
(๒) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา 
 

 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
- 
 

 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
- 
 

 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
- 
 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 
๑๔ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.  การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 
(๑) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ร้องเรียนการทุจริต ก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 



กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  
 

 
 

 
 

 
 

  ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน  
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(๑) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ ภายใน  ๑๕  วัน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  
การจัดท างบประมาณ 
 (๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
 

 
 
- 
 

๑๘,๐๐๐ 

 
 
- 
 

๑๘,๐๐๐ 

 
 
- 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 
 
 

๑๕ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.  การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(๑) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
๑๖ 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔.  การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
(๑) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
 
(๒) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

  ๔.๑.๒ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
(๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
(๒) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ  หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
(๑) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

๑๗ 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔.  การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ  หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
(๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ 
(๑) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 
(๒) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวช้องได้ก าหนดไว้ 
(๑) โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจา้ง 

 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

      
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๘ 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔.  การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
(๑) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
(๒) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 



 ๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community)  และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
 (๑) มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
  
(๒) กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต 

 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

  ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(๑) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริต 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติที่  ๔ รวม จ านวน   ๔  โครงการ  ๖  กิจกรรม   ๔  มาตรการ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๑๒   โครงการ   ๒๓ กิจกรรม  ๑๗  มาตรการ ๓๑๙,๘๐๐ ๓๑๙,๘๐๐ ๓๑๙,๘๐๐  

 

ส่วนที่  ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  ๑ 
 

๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงาน ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.พลับพลา 
๒.  หลักการและเหตุผล 
     ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสารที่รวดเร็ว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  ดังนั้น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติในสภาพการปัจจุบัน
นี้  การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล   จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการอบรมให้
ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และประสบการณ์ที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบ ริหารส่วนต าบลพลับพลา  ให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ภายในหน่วยงานและต าบลอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ครอบคลุมทุก ๆด้าน  จึงจัดท า โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปี ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
       ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนา
องค์กรและชุมชน 
    ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์  การปรับทัศนคติที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
 ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  และความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ 
        ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข



แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
       คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖.  วิธีด าเนินการ 
        ๖.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
         ๖.๒  ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ท่ีจะเดินทางไปศึกษาดูงาน 
         ๖.๓  ด าเนินการตามโครงการ 

                                                             
 ๒๐ 

๖.๔  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๗.๑  อบรมที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน  ๑  วัน 
          ๗.๒  ไปศึกษาดูงาน  จ านวน  ๑  วัน 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
         ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
         ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         ๑๐.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ที่
ศึกษาดูงาน  เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๑๐.๒  เกิดความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่าง
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
       ๑๐.๓  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง  สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา และชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      ๑๐.๔  เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

                                           ล าดับที่  ๒ 
๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของอบต.พลับพลา” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝุาฝันหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท าประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน ต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   มีหน้าที่



ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตร ฐานจริยธรรม  ๙ 
ประการได้แก่ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม ,มีจิตส านึกท่ีดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูก
กฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กรนอกจากนี้ส านักงานก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

           
 ๒๑ 

 
พลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือส านักงานก .พ. ที่นร 
๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลพ ลับพลาได้จัดท ามาตรการ  
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๓.๒  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓  เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 

๓.๕ เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 



๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กรข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการเรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 
 

           
 ๒๒ 

 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 
                                                        ล าดับที่  ๓ 
 

๑. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  
(ประโยชน์ของส่วนรวม ) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึงสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรั ฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพล
ตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่รูปตั วเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆทั้งในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบทั้งนี้หมา ยรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในปีงบประมาณพ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ ความรู้เรื่องการ



ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก้เจ้าหน้าที่เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลาเพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบั ติราชการจึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลพลับพลาเพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์

ทับซ้อน 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีจิตส านึก

ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

๔. เปูาหมาย 
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

           
 ๒๓ 

 
๖. วิธีการด าเนินการ 

จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
ตัวชี้วัด 
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมี

ความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

  

ล าดับที่  ๔ 
 

๑. มาตรการ “จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒. หลักการและเหตุผล 



รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย  ๑๑ ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามก ารทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆเช่นส านักงานก .พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน  ๕ ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่ง
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่อ งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้
ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น
กลไกส าคั ญที่จะปูองกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุค ลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็น 

 
๒

๔ 
 

ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให ้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชั่น 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๖.๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



๖.๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๖.๔. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖.๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

                                                            ล าดับที่  ๕ 
๑. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ต าบลพลับพลา 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) 
ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า  สภาวะโลกร้อน  ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล  อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศที่  ไม่เคยมีหิมะตก  เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์  ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ  ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน  ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม _เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรอ งมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิว
ในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไข 

๒
๕ 

 
ปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลพลับพลา” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้าง
เมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่
ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น

สาธารณะร่วมกัน 
๓.๒  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สี

เขียวในต าบลพลับพลา 



๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกดิความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 

๓.๔ ส่งเสรมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย 
ร้อนแก่ประชาชน 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  จ านวน ๕๐๐ ต้น 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด าเนินงาน 
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่

เพ่ือปลูกต้นไม้ 
๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
๖.๔  ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 

และประชาชนในท้องถิ่น 
๖.๕  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๑๑,๘๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๒  ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๑๐.๓  ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๒
๖ 

 
๑๐.๔  ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่ม

รื่นในชุมชน 
 

ล าดับที่  ๖ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎรพร้อมทั้ง



ได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆน าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเ หลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศโดยเน้นให้ผล
การด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง  “พออยู่พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ  “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต ”ด้วยดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอยู่แท้จริงโดยมีหลักการส าคัญคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็น
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็นประหยัดการพึ่งพาตนเองส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  องค์การบริหารส่วน ต าบลพลับพลา   จึงจัดท าโครงการอบรม
ให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่ วไปที่
สนใจ 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลพลับพลา 
๓.๒ สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
๓.๓ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลพลับพลา  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมให้กับผู้ร่วมโครงการ 
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
       ๕๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 

๒
๗ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมอาชีพ 
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 



๑๐.๓ มีรายได้เพ่ิมข้ึนลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง 
๑๐.๔ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที่  ๗ 
 

๑. กิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาว ชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพุทธศักราช  ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา  ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ  (๖) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  
(๙) จัดการศึกษา  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ 
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาความรู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา  ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้อง
ส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ จัด กิจกรรม “โต
ไปไม่โกง ”) ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและ
เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการ
ปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตการยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ
ถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบไม่คดโกงมีจิตสาธารณะมีจิตส านึกเพ่ือ ส่วนรวมตระหนักรู้และค านึงถึง
สังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต  
๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการ

โกงทุกรูปแบบ 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

๒
๘ 



 
๔. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชนต าบลพลับพลา จ านวน ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้สามารถแยกแยะถูกผิดชั่วดีสามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ

มาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  

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

 

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
-   

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก

รูปแบบ 
๑๐.๓  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
 

ล าดับที่  ๘ 
 

๑. กิจกรรม  “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒.๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้านที่ท าให้เกิ ดปัญหาเช่นผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความส าคัญของการศึกษาสนใจแต่วัตถุนิยมไมรู้จักการประมาณตนซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติดังนั้น
จึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียงปลูกฝั งอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจสังคมสิงแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนรู้จักเอ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม
ความเป็นไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ   



องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาพิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติจึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเย าวชนต าบลพลับพลา  (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้นเพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ 

                                                                                                                  ๒๙ 
 
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ค่านิยมความเป็นไ ทยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพุทธศักราช  ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา  ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ  (๖) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  
(๙) จัดการศึกษา  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ 
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาความรู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝั่งให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน
และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

๔. เปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนต าบลพลับพลา  จ านวน  ๑๐๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

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

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

. งบประมาณด าเนินการ 



-    

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารสวนต าบลพลับพลา 
 
 
 

๓
๐ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่ อแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

ล าดับที่  ๙ 
 

๑. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการป .ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓ 
ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓  เริ่มจากปี พ .ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี  พ .ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการ พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละในปี  พ .ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ มิชอบโดย
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่ วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์
สุจริตของคนท างาน 

 
๓

๑ 
 

ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับ
คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 
มากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆจึงมีโอกาสหรือ ความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่นอาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้
อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้ วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย  ๑ ครั้ง 
๔.๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔ ปี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 



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

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 

๓
๒ 
 

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

๑๐.๒ ผลลัพธ ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถปูองกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ล าดับที่  ๑๐ 
 

๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒. หลักการและเหตุผล 

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาใ ห้มี
ศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใสสา มารถตรวจสอบการ
ท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส



และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และการเป็นเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๕๖  มาตรา  ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้ เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  

ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในกา รท างานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๓.๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 

๓
๓ 
 

๓.๓  เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
๓.๔  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลาให้มีประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๑ มาตรการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑  ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงนิเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

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



๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ผลผลิต 

- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน ๑ 
มาตรการ 

- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
๑๐.๒  ผลลัพธ ์

- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไม่
น้อยกว่า ๙๐ % 

- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ 

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีความโปร่งใสสามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
                                                                   ล าดับที่  ๑๑ 

 
๑. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
                                                                                                                                       
๓๔ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้ าทีในการจัดท าบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้ องถิ่นตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้ บริการสาธารณะแก่ ประชาชนผู้ มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา นั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจ
หรือมอบหมายอ านาจหน้ าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้ าหน่วยงานระดับส านักกองและฝุ ายต่างๆ  
ซึ่งเปน็อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการใหบ้ริการท าให้การบริการเกิดความล่ าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 



เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้องเป็ นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน   โดยใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗  ที่
ก าหนดให้ การบริหารราชการเพ่ือให้ เกิดประโยชน์ สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐไม่ มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็ นประชาชนได้ รับการอ านวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความ
ต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจหน้าที่  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล   มาตรา ๖๐ ให้นายก
องค์การบริห ารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร ราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
กฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชา ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน  
ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้รักษาราชการแทน  มาตรา  ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วน ต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่
อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

ดังนั้น   เพ่ือให้ การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการให้ บริการและไม่ สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยากจึงจ าเป็ นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 
                                                                                                                           

๓๕ 
 
๓.๓  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และ
หัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้ รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   รอง



ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และหัวหน้ าส่วนราชการ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มอบหมายให้ รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 

๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๑๐.๒  ผลลัพธ ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
ล าดับที่  ๑๒ 

 

๑. กิจกรรม “สรา้งความโปรง่ใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้ หลักการการให้ รางวัลเป็ นแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้ นในการ
พัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน 

 
                                                                                                                           

๓๖ 
 
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคบับัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ



ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๔  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๔๕  
ไดก้ าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนต าบล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการข งพนักงานส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่ วนพลับพลา  โดยแต่ งตั้งปลัดองค์ การบริหารส่ วนต าบล เป็นประธานกรรมการ   และหัวหน้ าส่วน
ราชการเปน็กรรมการและพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่ วนต าบล
พลับพลา  โดยประกอบด้ วยประธานกรรมการ   หัวหน้าส่วน  และพนักงานส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 

๖.๓  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาไดพิ้จารณาไว้โดย 
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๖.๔  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิ นผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบล เสนอมาโดยใช้ หลักเกณฑ์ ตามท่ีก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล
จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ช่วงระยะเวลามีนาคม – เมษายน  และกันยายน – ตุลาคม 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

- 
๙. ผูร้ับผิดชอบ 

งานการเจ้าหน้าที ่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 
 



                                                                                                                           
๓๗ 
 

ล าดับที่  ๑๓ 

 

๑. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจา่ยเงินตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป”ี 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ ายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้ องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติท าให้ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้ อผิดพลาดในการเบิกจ่ ายเงิน
ตามข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้ องซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์ กรปกครองส่วนทองถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมายระเบียบและมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

๓.๒  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีด าเนินการ 

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ   วันที่ ๑ ตุลาคม   ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  
๘. งบประมาณด าเนินการ 

- 
๙. ผูร้ับผิดชอบ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 

๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

๑๐.๓  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

ล าดับที่  ๑๔ 

 



๑. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ 
 
 
                                                                                                                                  
๓๘ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีซึ่งก าหนดให้ มีการ
บริหารราชการอย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์ สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการพัสดุปี  ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 

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

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๔.๒  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๒  จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 
๖.๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๖.๖  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๖.๗  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์



๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุม้ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
                                                       ล าดับที่  ๑๕ 

 

๑. กิจกรรม “สรา้งความโปรง่ใสในการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ” 
 

๓
๙  

 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒  เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓.๓  เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวของกับผู้เสนองาน

ในการจัดหาพัสดุ 
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

- 
๙. ผูร้ับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

๑๐.๑  มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๑๐.๒  มีการปูองกันการใช้จา่ยเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๑๐.๓  มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 
                                                       ล าดับที่  ๑๖ 



 

๑. โครงการเผยแพรข่้อมูลขา่วสารดา้นการจัดซื้อจัดจา้ง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์ การบริหารส่ วนต าบลพลับพลา มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้ าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้   ดังนั้น  การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนจะต้ องบริหารงานด้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน   โดยวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี   และค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน 

 
                                                                                                                       

 ๔๐ 
 
การจัดซือ้จัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี ้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖   มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  
วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ ประชาชนในท้ องถิ่นจึงมีความจ าเป็ นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้ างเพ่ือให้ประชาชนได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  – จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓  เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลที ่

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

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 



๖.๑  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 

๖.๒  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ไดแ้ก่  ทางเว็บไซต์บอร์ด  ประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หนว่ยงานราชการ  เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒  – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

- 
๙. ผูร้ับผิดชอบ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 

๔
๑ 

 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

๑๐.๑ ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ

โครงการ 
จัดซื้อจัดจา้งทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
ล าดับที่  ๑๗ 

 

๑. “กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแกป่ระชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัต”ิ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่ วนต าบลพลับพลา บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมือง
ที่ดี  องค์การบริหารส่ วนต าบลพลับพลา เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่ อสอบถามข้อมูลยื่นค าขออนุมัติ
อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์ การบริหารส่วนต าบล  ติดตามความคืบหน้ าและแจ้งผล



การด าเนินการให้ ประชาชนผู้ รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการท างานแต่ ละกระบวนงานเพื่อให้ มีระบบ
บริการที่เชื่อมตอ่ระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ทั้งในด้านเอกสารการส่ งต่องานระบบการ
รับเงินและก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงานใช้ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศช่วยอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือให้บริการตามล าดับจัดสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ
เพ่ือใหบ้ริการที่ดีกับประชาชนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ยังบริหารจัดการบริ การสาธารณะตามเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้ า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ , 
ด้านระบบระบายน้ า , ด้านน้ าเพื่อการบริโภค , ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอาย,ุ ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ , ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่ งเสริมศาสนาศิลป วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท้องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, ด้านศึกษาและ
ด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล  (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันการก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสียแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงและกิจ กรรมเพ่ือปูองกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติ
ภารกิจค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ ประชาชนสร้ างความโปร่ งใสในการบริการสาธารณะให้ ประชาชน
ไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 

๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 

ทุกส านัก/กอง/ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 

๔
๒ 

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกส านัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ ประชาชนได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ ได้มาตรฐานทั้ง  ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้ า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ , ด้านระบบ
ระบายน้ า , ด้านน้ าเพื่อการบริโภค ,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอาย,ุ ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้ องถิ่น, ด้าน
การส่งเสริมการท่ องเที่ยว , ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, ด้านศึกษาและด้ านการ
จัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันการก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ าการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงและกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

๖.๒  ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 



๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้จา่ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ

ไมเ่ลือกปฏิบัติ 
๑๐.๒ ไมม่ีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

 
ล าดับที่  ๑๘ 

 

๑. โครงการจา้งส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในท้ องถิ่น
ตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และ
หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยค านึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้ อบังคับจากภารกิจหน้ าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้ องถิ่นนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ ทราบว่าภารกิจที่
ให้บริการไปนั้นประชาชนไดร้ับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดการให้บริการมี
คุณภาพเพียงใดตอบสนองความต้ องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก ผู้รับบริการจึง
ต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
๔

๓ 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน    โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีค านึงถึงการมีส่ วน
ร่วมของประชาชนการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   และการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีนั้นจะต้ องก่อให้เกิดประโยชน์ สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนได้ รับการอ านวยความสะดวกและได้ รับการ
ตอบสนองความต้ องการ   ประกอบกับ การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับ
บริการสาธารณะจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของตัวชี้วัดที่  ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อ
ประโยชน์ ในท้องถิ่นลูกจ้ างและพนักงานจ้ างอีกท้ังเพ่ือ เป็นการสร้ างความโปร่ งใสในการ ให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 

๓.๒  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

๓.๓  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓.๔  เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
จ านวน ๑ ครั้งตอ่ปี 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการและด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
๖.๒  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่

ก าหนด 
๖.๓  สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
๖.๔  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
๖.๕  ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
๖.๖ น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
เบิกจา่ยตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบด าเนินการ

หมวดคา่ใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการ
จา้งส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐บาท/ปี 

 
๔

๔ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 



๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑  ผลผลิต 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

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

 
ล าดับที่  ๑๙ 

 

๑. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี  โดยอย่ างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชน
ตลอดจนจัด ให้มีการรับฟั งและส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงาน ให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปี ที่ผ่านมา  ได้มีการประเมินองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีและได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือ ให้การประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เป็น ไปด้ วยความเรียบร้ อย   เกิดประโ ยชน์ สุขต่ อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจขององค์ กรมีประสิทธิภาพ   และความคุ้ มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปี
ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงไดจ้ัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอน
การท างานหรือการบริการ   เพ่ือตอบสนองความต้ องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมาย
เป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

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

ราชการใดๆ  ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
๔

๕ 



 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้ องปฏิบัติปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการ ให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้ จริงและพิจารณางานในภารกิจว่ าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆ
ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

๖.๓  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที ่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้ อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ให้
ประชาชนทราบ 

๖.๔  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/ส านักในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

ล าดับที่  ๒๐ 
 

๑. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 



ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเป็น
กฎหมายที่ เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่ วยงานที่ไม่ จ าเป็นการ
กระจายอ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชน ” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการ 

๔
๖ 

 
ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่ าวจึงได้มีการประกาศใช้ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่ างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่ อความ
ต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง   ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้ าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนดังนั้ นงาน
ให้บริการจึง เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่ านจะต้ อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ มากที่สุด
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการ
ที่มีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้ กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๒  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน

ได้ 
๓.๓  เพ่ือปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในดา้นการบริการประชาชน

ผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ 
๓.๔   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผล

การด าเนินงานได้ 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๒  จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 



๖.๓ จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 

๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๖.๔.๑  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
๖.๔.๒  ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๔.๓ จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
๖.๔.๔  จัดให้มีกลjอง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
๖.๔.๕ จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
๖.๔.๖ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 

ประชาชนทั้งเวลาท าการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
๖.๔.๗  การมอบอ านาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 

๖.๕  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 

๔
๗ 

 
๖.๖  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพื่อน าจุดบกพร่องใน

การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๑๐.๒  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนได้ 
๑๐.๓  มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ในดา้นการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได้ 
 

ล าดับที่  ๒๑ 
 

๑. มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิ อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้ าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้ านต่างๆภายในองค์ กรนั้นก็
เพ่ือ เป็นการช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ให้ เกิดความคล่ องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก /



มอบหมายภารกิจและขอบข่ ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมาย ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึง
ความส าคัญคุณสมบัติความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้น เป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสมเพื่อ ให้การบริหารงานก่ อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ราชการดังนั้นการด าเนินการของหน่ วยงานต้องมี
การปรับ ให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่ อสถานการณ์ ที่การบริหารราชการต้ องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการกระจายอ านาจการตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนแต่ทั้งนี้ตอ้งมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์ การบริหารส่ วนต าบลพลับพลา ภายใต้ กรอบอ านาจหน้ าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เปูาหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๔
๘ 

 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แตง่ตั้ง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

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

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

การบริหารราชการการด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ล าดับที่  ๒๒ 

 



๑. มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้
บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมาย
อ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้ าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เอาไว้  การที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จะด าเนินการในเรื่องต่ างๆ  เพียงผู้เดียวก็อาจท า ให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ต่างๆเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อ เป็นการแก้ ไขปัญหาต่ างๆที่อาจเกิดข้ึน   องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ไดป้ฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๓.๒  เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที ่
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลพิจารณา 
๔

๙ 
 
๖.๒  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติราชการแทน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที ่ ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
รอ้ยละ ๘๐  ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

ล าดับที่  ๒๓ 

 

๑. มอบอ านาจเจา้พนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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

บริหารส่วนต าบล  ในฐานะเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นไว้หลายประการทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคารต่ อ
เติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้นซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้ าที่  และเสรีภาพของประชาชน   การที่จะใช้อ านาจ
อยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า  และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นมาได ้ ดังนั้น  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้ าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นไปอยา่งรอบคอบ 

๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายก องค์การบริหารส่วนต าบล ในการใช้ อ านาจเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น   ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 
 

๕
๐ 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
ล าดับที่  ๒๔ 

 

1. มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
และหัวหนา้สว่นราชการ 



๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็น หน่วยงานบริหารราชการองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอ านาจหน้ าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในท้ องถิ่นตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 
๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนด ให้
องค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ ให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดตอ่ราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ กับฝุายบริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านักกองและฝุายต่างๆ  ซ่ึงเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการท า ให้การบริการเกิดความล่ าช้า  ประชาชนไม่ ได้รับความสะดวกอันอาจ เป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตาม โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่ า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖  และมาตรา ๓๗  ที่ก าหนดให้
การบริหารราชการเพ่ือ ให้เกิดประโยชน์ สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐไม่ มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ า เป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้ มค่าตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล   มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร ราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมาย  
และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจ
หน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมอบหมาย  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษา
ราชการแทน  มาตรา  ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจ 

 
 
 

๕๑ 
 

หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

ดังนั้น   เพ่ือให้การบริหารราชการ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการ ให้บริการและไม่ สร้างเงื่อนไ ขข้ันตอนที่มีความยุ่ งยาก  จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 



๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เปูาหมาย 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และ
หัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน ๔ ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
๖.๒  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือ 

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑  ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
๑๐.๑ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

๕
๒ 

 



ล าดับที่  ๒๕ 

 

๑. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกส่ตรีดีเดน่ 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่  ๘ มีนาคมของทุกปี   จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาคยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาและจัดตั้งข้ึน
เพ่ือทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคล  ๑๒ สิงหาคม  ซ่ึงเป็นวันเฉลิม
พระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตร าบ าเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพื่ อให้คนไทยได้มีโอกาสและไดพระราชทาน ให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคมเป็นวันสตรีไทยของทุกปี
เพ่ือให้ผู้ให้ผู้ หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ ไปกับการสร้ างความ
เขม้แข็งให้สถาบันสังคมและให้สามารถเทียบเทา่สตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๖๗ 
(๖) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และคน
พิการประกอบกับ องค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้ สอดคล้ องกับส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติการบริหารราชการเพ่ือปู องกันการทุจริตในการเชิดชู
เกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตน ให้เป็นที่ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมยกย่ องเชิ ดชูเกียรติที่ ให้ความช่ วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่ นโดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตมานะอดทนมีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๒. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัดสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
๓. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการ

สาธารณสุขสังคมสงเคราะห์ฯลฯด้วยความเสียสละเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 

๓.๒  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและก าลังใจใน
การบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
๔. เปูาหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  จ านวน ๑๘ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปีเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 



๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
ทราบทั่วกันเพื่อให้แต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
แตล่ะต าบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

๕
๓ 

 
๖.๔ คณะกรรมการฯเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให้

ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
๖.๕  ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯในวันสตรีสากล 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี  โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นประธานในพิธี 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

- 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
๑๐.๑ ผลผลิต 
- สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๘๐ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป 

 
ล าดับที่  ๒๖ 

 

๑. มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐได้ ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่ วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่ างๆที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริตดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์ กรที่น าไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้ างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่ วนร่วมในการต่ อต้านการทุจริตภายในองค์ กรของผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ถึงแม้จะ
เป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตามแต่ เป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่ วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ื อน าไปสู่
องคก์รที่มีคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานตลอดจน เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต



อันจะส่ งผลต่ อสังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงไดจ้ัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้ านเมือง
ที่ดีข้ึนเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
๕

๔ 
 
๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ี

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖.๒ รวบรวมรายงานขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

 
ล าดับที่  ๒๗ 

 

๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนยข์้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 



ตามมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐  บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ที่ท า
การของหน่ วยงานของรัฐ   โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลข่าวสารและให้ บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมี เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่ างกว้างขวางในการได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่ าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด   องค์การบริหารส่วนต าบลพลับ
พลาจึงไดใ้ห้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลขา่วสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  โดยมี
งานศูนยบ์ริการขอ้มูลฝุายประชาสัมพันธ์  ส านักงานปลัด  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลขา่วสารต่างๆ ที ่ประชาชน 
สามารถเขา้ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้ สามารถรับรู้ สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๕

๕ 
 
๓.๒  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพลับพลา 

 

๔. เปา็หมาย/ผลผลิต 
ศูนยข้์อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน   ๑  แห่ง 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนยข้์อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

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

การเงิน การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์   วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

๖.๔  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

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

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 



ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙.  ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 
ล าดับที่  ๒๘ 

 

๑. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยข์้อมูลขา่วสารขององคก์ารบริหารสว่นต าบลพลับพลา” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้ อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งบัญญัติ

ไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา ๑๕  หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่ าง
น้อยดังต่อไปนี้ไว้ ให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได ้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 
๕

๖ 
 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่องหลักธรรมาภิบาล 

ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย   จึงจัดท าระเบียบองค์ การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ   และประกาศองค์ การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและ
การรับรองส าเนาขอ้มูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลาขึ้น 

๒.  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
๓.๑  ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
๓.๒  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
๓.๓  ข้อมูลขา่วสารอ่ืน 
๓.๔  ข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคล 

๔. เปาูหมาย 
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  จ านวน  ๑  ชุด 
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา

ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลพลา  จ านวน  ๑  ฉบับ 



๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน  ๑  ฉบับ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ 

๖.๑   จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๖.๒  เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
๖.๓  จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๔  จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ

ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๕  จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลขา่วสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๖  จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๘. งบประมาณ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

 
๕

๗ 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

ล าดับที่  ๒๙ 
 

๑. กิจกรรม  “จัดท าประกาศ  เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารงานบุคคล” 

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

หนว่ยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์ กร 
อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

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



ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
๓.๒  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้น

ไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งต าบล ไดแ้ก่ 

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

 

๕
๘ 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

- 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนขอ้มูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

 



ล าดับที่  ๓๐ 

 

๑. กิจกรรม  “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
๒. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริ หารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้     
ต้องมีความโปร่งใส ต้องใหป้ระชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่  ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติ  งานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน

ของภาครัฐเพ่ือส่ งเสริมบทบาทการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเสริมสร้ างและพัฒนาเครือข่ ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้ มีระบบ และกลไกในการปู องกันและตรวจสอบมิให้ เกิดการทุจริต  หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปีและการจัดซื้อจัดจาง 

จัดหาพัสดุต่างๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการ 
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและปดิประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒  –  ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๕
๙ 

 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 



 
ล าดับที่  ๓๑ 

 

๑. มาตรการ “จัดใหม้ีชอ่งทางที่ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา” 

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

หนว่ยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงไดต้ระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่  ข้อมูลที่
ส าคัญๆ  ของหน่วยงานผ่ านทางช่ องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้ การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่  หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ ที่ท าการของหน่ วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม  
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์ เฉพาะ การเผยแพร่ ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ โทรทัศน์  วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้ าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓.๓  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า  ๗  ช่องทาง 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 

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

เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า 

และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/ 

การจัดแถลงข่าว 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วน 
ท้องถิ่น 
 

๖
๐ 



 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙.  ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

 
ล าดับที่  ๓๒ 

 

๑. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามท่ี  กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น  มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างานร่ วมกันของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ องในการส่ งเสริมสนับสนุนให้ ทุกหมู่ บ้าน/ชุมชน  มี
กระบวนการจัดท า  ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องคก์รกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและท้ องถิ่นของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่ บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ   เพ่ือน ามาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา  รวมถึงการน าเข้ าบรรจุไว้ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ จัดให้ มีโครงการประชุม
ประชาคมแผนแมบ่ทชุมชน ประจ าปี ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๒  เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
๓.๓  เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
๓.๔  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
๓.๕  เพ่ือฝึกให้ประชาชนไดร้่วมกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
๓.๖  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน  และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม  จ านวน  ๑๘  หมู่บ้าน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลพลับพลา  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 



องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 

๖
๑ 

 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
๖.๒  ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๔  จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
๖.๕  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
๖.๖  จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
๖.๗  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
๖.๘  จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้ส านักงานปลัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๙  ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน   ๑๘  หมู่บ้าน 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน  ๑๘,๐๐๐ บาท 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

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

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่  ๓๓ 

 

๑. การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวรอ้งทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้ นการให้ บริการประชาชน  และมี

เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที ่อยู่ ในอ านาจหน้าที ่ด้วยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ  และ



เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนผู้ รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่จะได้ รับการบริการอย่ าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้ านบริการเป็ นไปอย่ างต่อเนื่องและเป็ นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน   องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จึงมีการจัดตั้ งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกขเ์พ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกขจ์ากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 
 

๖
๒ 

 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเปน็ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

๓.๓  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

๔. เปาูหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นท่ีที่  ได้รับความเดือดร้ อนร าคาญหรือผู้มีส่วน

ได้ เสียที่เก่ียวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้ องสามารถให้บริการได้อย่างมี คุณภาพ สามารถด าเนินการแล้ ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
๕. วิธีด าเนินการ 

๕.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๕.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
๕.๓  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความ

จ าเป็นและเร่งดว่น 
๕.๔  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

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

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

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
- 



๘. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

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

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๙.๒  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
๙.๓  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 
 

๖
๓ 

 
ล าดับที่  ๓๔ 

 

๑. กิจกรรม  “จัดตั้งศูนย์และและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข/์ร้องเรียนการทุจริต ก าหนด
ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้ นการให้ บริการประชาชน  และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที ่อยู่ ในอ านาจหน้าที ่ด้วยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ  และ
เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนผู้ รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่จะได้ รับการบริการอย่ าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้ านบริการเป็ นไปอย่ างต่อเนื่องและเป็ นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้ องการของประชาชน   องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงมีการจัดตั้ งศูนย์รับเรื่องราว
รอ้งทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้ องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้ อนต่างๆ  และแต่งตั้งเจ้าที่
รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ /ร้องเรียนการทุจริต ก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน /
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเปน็ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

๓.๓  เพ่ือทราบขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  

๔. เปาูหมาย 
มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ  ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์   

๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ  ก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   



๕.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๕.๓  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๘. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ  ก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   

๙.๒  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ 

รวดเร็ว 
 

๖
๔ 

 
ล าดับที่  ๓๕ 

 

๑. กิจกรรม  “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  ภายใน  ๑๕  วัน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องรอ้งเรียน รอ้งทุกข ์เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้ าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้ อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกตอ้ง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุ าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้ องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
๓.๒  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

๔. เปา็หมายการด าเนินการ 
ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน ๑๕  วันท าการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 



ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๙. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
๑๐.๒  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
ล าดับที่  ๓๖ 

 

๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หมวด  ๑  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ ๗ (๒)  และข้อ  ๙  
ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรหกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของ
คณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
องค์การบริหารส่วนต าบลพ ลับพลา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลาขึ้น 

๖
๕ 

 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาค มองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาก าหนดด้วยความถูกต้อง  
โปร่งใส  และสุจริต 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน   ๑๐    คน  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 



 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนพลับพลาบางต าแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ๒  ปี  ตามท่ีระเบียบฯ  ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลาแทนกรรมการฯ  ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน  ๔๕  วัน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัด ท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๕๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   หมวด  ๑  องค์กรจ าท าแผนพัฒนา  ข้อ  ๗(๒)  และข้อ  ๙  ที่
ก าหนด 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 -  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานโยบายและแผน  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   มีการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา   เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลพลั บพลา  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  สุจริต  และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่  ๓๗ 

 

๑. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ประจ าป ี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของกรกร ะจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้จัดท า
โครงการ  อบต.สัญจร  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประช าชนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง 
 

๖
๖ 

 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   อีกทาง
หนึ่งด้วย 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 



 ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  คน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ๕.๑  ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 ๕.๒  แต่งตั้งคณะท างาน 
 ๕.๓  วางแผนก าหนด  วัน  เวลา  สถานที่  การฝึกอบรม  พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 ๕.๔  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๕.๕  ด าเนินโครงการตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗.  งบประมาณ 
 ๑๘,๐๐๐  บาท 

 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๙.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  
 
 

ล าดับที่  ๓๘ 
 

๑. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน  
(ประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม )  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม )  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขัน  กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  ๑๘  หมู่บ้าน 

๖
๗ 

 
๕.  วิธีการด าเนินการ 



 ๕.๑  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม )  ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาอย่างแข็งขัน  ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้มีกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับ  ก าหนดให้ภาคประชาคม  (ตัวแทนประชาคม )  ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาในหลายๆ  ส่วน  เช่น  ให้ตัวแทนปร ะชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ  
เช่น  เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ 
 ๕.๒  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ   เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ  จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
๗.  งบประมาณด าเนินการ 
 - 
 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๙.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๙.๑  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา 
 ๙.๒  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

ล าดับที่  ๓๙ 

 

๑. โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดควา มเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ  
และกฎหมายที่ก าหนด  โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภา ยในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร  เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหม ายต่างๆ  ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ  คตง .  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ทางด้านการบัญชี  และด้าน
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 



๖
๘ 

 
 ๓.๓  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่ก าหนด 
 ๓.๔  เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวยว่าเพียงพอ  และเหมาะสม 
 ๓.๕  เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ  ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานครู  และเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/ส านัก  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิค  และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการ 
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ 
 ๖.๓  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยว กับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน  
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท  ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 ๖.๔  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ /หรือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด  เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๖.๕  รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 ๑๐.๒  ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑๐.๓  การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน  ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  ประหยัด 
 ๑๐.๔  ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 



 
 
 

๖
๙ 

ล าดับที่  ๔๐ 

 

๑. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ .ศ. 
๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบฯ  ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับ
พลาจึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวยเงินแผ่นดินก าหนด  เป็นประจ า
ทุกปี  
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๓.๒  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาทราบตามแบบที่ระเบียบฯ  ก าหนด 
 ๓.๓  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/ส านักขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์กร 
 ๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๖.๓  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๖.๔  คณะกรร มการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ  ปย.๑  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  ปย.๒ 
 ๖.๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ด าเนินการรวบรวม  เพื่อ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อง  ๖  ระดับองค์กร  และน าเสนอผู้บริหาร  พร้อมจัดท า
ส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 -  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 



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

๗
๐ 

ล าดับที่  ๔๑ 

 

๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ  ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือ
สั่งการ  และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ  โดยส่วนใหญ่  จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเยียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ  
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์  ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติง านทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ขึ้น 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ  ที่อาจมีขึ้น 
 ๓.๒  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทาง การเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ  ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 



๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงขอหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ๕.๑  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖ 
 ๕.๒  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๗
๑ 

 
 ๕.๓  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ  เพื่อสรุปข้อมูล 
 ๕.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 
๖.  สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา / ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
   

๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 ๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 -  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑  การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๒  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และคุ้มค่า 
 ๙.๓  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
 ๙.๔  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
วางไว้ 
 ๙.๕  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ข้อ ๖  ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๑๐.๒  กิจกรรมการควบคุมภายใน  ร้อยละ  ๘๐  ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔  มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ  ๘๐  ในระดับมาก) 



 
ล าดับที่  ๔๒ 

 

๑. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ .ศ. 
๒๕๔๔  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาในฐานะหน่วยรับตรวจรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัด การความเสี่ยงที่เกิดจาก
การด าเนินกิจกรรม  หรือโครงการต่างๆ  ของหน่วยรับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอ ย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การปูองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล  
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตใ นหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูอง กันหรือลดความเสียงหาย  ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

๗
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๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง  ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การ
สิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๓.๒  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๓.๓  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
(ระดับองค์กร )  จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ .๓)  ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 ๖.๒  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาน าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  (แบบ ป อ.๓)  ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด  และรายงานผลการ



ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ  (ระดับ
ส่วนย่อย) 
 ๖.๓  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลารายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแ ต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่  หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 ๖.๕  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 -  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 ๑๐.๒  มีการติดตามผลการประเมินตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

๗
๓ 

ล าดับที่  ๔๓ 

 

๑.  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง  การโอน  ย้าย 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ  การวางนโยบาย  การวางแผน  การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  
ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
ในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  การโอนย้าย  การเลื่อนระดับ  และกา รเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาเป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.วัตถุประสงค์ 



 ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบ ริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน  ย้าย 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงา น
บุคคล 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  ย้าย  

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

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  และ  ก.อบต. 
จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งค ณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ  รวมถึงมีการ

แต่งตั้ง 
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรม 
การพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ งองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม ่

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลารับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) 
 
 

๗
๔ 

 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การ 

เลื่อนระดับ /การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ /เลื่อน
ต าแหน่ง 



- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  และ  ก .อบต .จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน 

ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความ 
โปร่งใส 

- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบ การ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ 

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

ค าสั่ง 
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริ หารส่วนต าบลพลับพลารับมติคณะคณะกรรมการการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด  (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- แต่งตั้งกรรมการการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลบริหารงานบุคคล  
ใน 

การที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ 
บุคลากรทราบ 

- มีการการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติง านและคณะกรรมการ
พิจารณา 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ 

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ  เช่น  ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ  
การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสม  และข้อมูลการลา  เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ  พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม  ตอบข้อสงสัยและโต้แ ย้ง
ผล 

การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ 

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
  

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 - 



๗
๕ 

 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕  ระดับ  โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  การโอน  
ย้าย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  พร้อมทั้งเปิ ดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 

ล าดับที่  ๔๔ 

 

๑. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจ่าย  และการใช้ 
    ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็ นรายรับ  จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย  เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  จะต้องเป็นไปด้วย ความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  จึง
จ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง  มีความสุจริต  ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้  การรับ  จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และรับทราบถึงรายรับ – รายจ่าย  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 -   มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 -   มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 -   เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 



 -   สรุปผลการรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่ วนต าบลพลับพลา  ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ  เช่น  ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๗
๖ 

 

๗.  งบประมาณด าเนินการ 
 - 
  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๙.  ตัวชี้วัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาท าให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

ล าดับที่  ๔๕ 

 

๑. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖  และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ )  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชา ชนสามารถมี
โอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน  เพื่อกระตุ้นก ารปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๓.๒  เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 



 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่  กรรมการตรวจการจ้าง 
 

๗
๗ 

 
 ๖.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๘  มิได้ก าหนดให้มี
การแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้ความส าคัญในการ
มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง  โปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้อง
ร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 ๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ  เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง  เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  และทรา บกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 -  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีความโปร่งใส  โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

ล าดับที่  ๔๖ 
 

๑. โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่
จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ  กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  จะต้องมี ความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ  อ .อ .ป . ว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ . ๒๕๔๘  ร่วมถึงระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
สัญญาเป็นอย่างดี  เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรื อปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบ



ตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว  อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ  อ .อ.ป.  หรือ
บุคคลอื่น  นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง  อาญา  วินัย  หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพ ลับพลาเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง  
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง  เพ่ือความโปร่งใส  จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้  
ความเข้าใจ  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๔.  เปูาหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

๗
๘ 

 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 ๖.๒  จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๓  ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
 

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

ล าดับที่  ๔๗ 

 

๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง 
๒.  หลักการและเหตุผล 
     ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสารที่รวดเร็ว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  ดังนั้น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติในสภาพการปัจจุบัน



นี้  การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล   จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการอบรมให้
ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และประสบการณ์ที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ภายในหน่วยงานและต าบลอย่างมีประสิ ทธิภาพและ ประสิทธิผล ครอบคลุมทุก ๆด้าน  จึงจัดท า โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปี ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
       ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนา
องค์กรและชุมชน 

 
๗

๙ 
 

       ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์  การปรับทัศนคติที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
       ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  และความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ 
       ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

๓.๕  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบ 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
       คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖.  วิธีด าเนินการ 
        ๖.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
         ๖.๒  ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ท่ีจะเดินทางไปศึกษาดูงาน 
         ๖.๓  ด าเนินการตามโครงการ 

๖.๔  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๗.๑  อบรมที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน  ๑  วัน 
          ๗.๒  ไปศึกษาดูงาน  จ านวน  ๑  วัน 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 



         ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
         ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         ๑๐.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ที่
ศึกษาดูงาน  เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๑๐.๒  เกิดความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่าง
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
       ๑๐.๓  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง  สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา และชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      ๑๐.๔  เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 

๘
๐ 

     ๑๐.๕  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  มีความรู้ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ  

  
ล าดับที่  ๔๘ 

 

๑. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ ในการด าเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ  ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีบรรยากาศการท างาน แบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้ น  เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ  โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๓.๒  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

๔.  เปูาหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน  ๓๖  คน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 



 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  จัดคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๖.๒  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ  เช่น  การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่ างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ฯลฯ 
 ๖.๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 -  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๘
๑ 

 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่  และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๑๐.๒  การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

ล าดับที่  ๔๙ 
 

๑. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ  
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  อันได้แก่  ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและก ารมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาภายใน
ต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร  
และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ  เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้สมาชิกท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเป็นส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน  และการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 



 ๓.๒  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๓.๓  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน    

๔.  เปูาหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน  ๓๖  คน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ  เช่น   
 -   แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด   
 -   แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก   
 -   แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  ๒  ศูนย์   
 ๖.๒  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 

๘
๒ 

 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  เกิดทัศนคติที่ดี 
 

ล าดับที่  ๕๐ 
 

๑. มาตรการเฝาูระวังการคอรร์ัปชัน่โดยภาคประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์  
ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้ าที่ รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม 
หากใช่ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพื่ อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้ องก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน



ภาครัฐ ทั้งนี ้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
๓. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน  
๕. พื้นทีด่ าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –  ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

- 
๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้ 

๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
๘

๓ 
 

ล าดับที่  ๕๑ 

 

๑. กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ  ให้เกิดการเฝูาระวัง  ปูองปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกร ะตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 ๓.๒  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔.  เปูาหมาย 



 ประชาชนในต าบลพลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๒  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๖.๓  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๖.๔  บันทึกเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
 ๖.๕  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

ล าดับที่  ๕๒ 

 

๑. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน    โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา 

๘
๔ 

 
ท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖  และนโยบายของรัฐบาลในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  การบูรณาการ  การสร้างความ
เข้มแข็ง  และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ  ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง  โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิ สาหกิจ  รวมถึงภาคประชาชน



ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน  ในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  ในการนี้  การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ  
ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาพประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมตรวจสอบเพื่อ
ปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  พิจารณาแล้วเห็นว่า  การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น  จึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเค รือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือสร้างแกนน า  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๓.๒  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน  ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓.๓  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
๔.  เปูาหมาย 
 ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ   และภาคประชาชน  ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๖.๒  จัดท าฐานข้อมูลบุคคล  องค์กร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง  โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๖.๓  เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า  และร่วมรับผิดชอบ  ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 
 ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวยสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
 ๖.๕  ท าบันทึกข้อตกลง  (MOU)  ร่วมกันระหว่างหน่วยองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลากับบุคคล  
องค์กร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 

๘
๕ 

 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 



 ๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ท าให้เกิดแกนน า  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๑๐.๒  ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้  ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 ๑๐ .๓  ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


