
ส่วนที่  ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  ๑ 
 

๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน 
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.พลับพลา 
๒.  หลักการและเหตุผล 
     ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วส่งผลกระทบทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสารที่รวดเร็ว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  ดังนั้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติในสภาพการปัจจุบันนี้  การให้
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จึง
เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วน
หนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และประสบการณ์ที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างาน
และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ให้เกิดการพัฒนาทั้งภายในหน่วยงาน
และต าบลอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ครอบคลุมทุก ๆด้าน  จึงจัดท า โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ประจ าปี ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
       ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กรและชุมชน 
    ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์  การปรับทัศนคติที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
 ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  และความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ 
        ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
       คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต 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 าบลได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ที่ศึกษาดูงาน  
เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๑๐.๒  เกิดความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
       ๑๐.๓  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา และชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      ๑๐.๔  เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

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

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา   โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝุาฝันหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท าประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน ต าบลจังหวัดนครราชสีม า  เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ๙ ประการได้แก่ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม ,มีจิตส านึกท่ีดี
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ,ยืน
หยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ , 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กรนอกจากนี้ส านักงานก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 



            ๒๑ 
 
พลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้

ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือส านักงานก .พ. ที่นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางใน
การถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ จัดท ามาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา ” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๓.๒  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓  เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  

๓.๕ เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

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

ส่วนต าบลพลับพลา 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเปิดเผยเป็นการ

ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 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 ปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
                                                        ล าดับที่  ๓ 
 

๑. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระ ทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือ
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิด
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  (ประโยชน์ของส่วนรวม ) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึงสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้นแต่ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประ โยชน์จากทางราชการโดยมิชอบทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในปีงบประมาณพ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดย
ก าหนดให้หน่วยงานควรมีกา รประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก้
เจ้าหน้าที่เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลพลั บพลาเพ่ือปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลพลับพลา
เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีจิตส านึกค่านิยมและ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานปลอดจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

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  และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

  

ล าดับที่  ๔ 
 

๑. มาตรการ “จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย  ๑๑ ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐโดย
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
ที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามก ารทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงาน
ต่างๆเช่นส านักงานก .พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริต
ในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรื อประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพื่อ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่
จะปูองกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้ าหน้าที่ในภาครัฐองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลาจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็น 

 



๒๔ 
 

ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่
ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให ้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น 

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 าให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า  สภาวะโลกร้อน  ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่  ไม่เคยมีหิมะ
ตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกัน
และแก้ไขภาวะโลกร้อน  ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภ าคและ
ระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม _เป็น
แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ  และผลิตก๊าซออกซิเจน  อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้
พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไข 



๒๕ 
 

ปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลพลับพลา” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่
สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น ส านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่
ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน  พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

ร่วมกัน 
๓.๒  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน

ต าบลพลับพลา 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า

ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
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. วิธดี าเนินงาน 
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ

ปลูกต้นไม้ 
๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
๖.๔  ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น 
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 าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๑๐.๓  ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



๒๖ 
 
๑๐.๔  ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน 
 

ล าดับที่  ๖ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ ยากจนของราษฎรพร้อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆน าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศโดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึง
มือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้
ส าหรับ “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต”ด้วยดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้
ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและ ยากจนอยู่แท้จริงโดยมี
หลักการส าคัญคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็นประหยัดการพึ่งพาตนเองส่งเสริม
ความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อม
ของเกษตรกรได้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร   องค์การบริหารส่วน ต าบลพลับพลา   จึง
จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่ งใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่
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 

 
 
 



๒๗ 
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 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่ นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมใน
การรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่ มเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา  ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมและมาตรา  ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้
เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  (๙) จัดการศึกษา  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและ
สติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา  ๒๕ 
ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ จัด กิจกรรม  “โตไปไม่
โกง”) ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้น
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตการยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดย
ชอบไม่คดโกงมีจิตสาธารณะมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองใน
การกระท าใดๆและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๓. วัตถปุระสงค ์
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต  
๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก

รูปแบบ 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 



๒๘ 
 

๔. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชนต าบลพลับพลา จ านวน ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้สามารถแยกแยะถูกผิดชั่วดีสามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับ

ใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  

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 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
๑๐.๓  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 
ล าดับที่  ๘ 

 

๑. กิจกรรม  “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒.๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้านที่ท าให้เกิ ดปัญหาเช่นผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญ
ของการศึกษาสนใจแต่วัตถุนิยมไมรู้จักการประมาณตนซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักความพอเพียงปลูกฝั งอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรมโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนรู้จักเอ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ   

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงได้
จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลพลับพลา  (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) ขึ้นเพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการสร้างภูมิคุ้ม กันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ 



                                                                                                                  ๒๙ 
 
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความ
เป็นไทยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพุทธศักราช  ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 
๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้ าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมและมาตรา  ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้
เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  (๙) จัดการศึกษา  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์แ ละการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและ
สติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝั่งให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่เกิดขึ้น 

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

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

คุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

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 
 
 
 



๓๐ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ี

เกิดข้ึนได้ 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีความสุข 
 

ล าดับที่  ๙ 
 

๑. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการป .ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓ ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓  เริ่มจากปี พ .ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี  พ .ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมใินด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละในปี  พ .ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก 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) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง ในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตน เองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความขมข่ืนใจ
ให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตของคนท างาน 

 



๓๑ 
 

ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างาน
ในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 
มากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆจึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สู งที่คนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออก
นอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิ บัติการปูองกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท 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 
 
 



๓๒ 
 

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

๑๐.๒ ผลลัพธ ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ล าดับที่  ๑๐ 
 

๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒. หลักการและเหตุผล 

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้มีศักยภาพโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพเป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์ การบริหารส่วนต าบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเป็นเ ผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๕๖  มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  

ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร งานบุคคลมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๓.๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

 



๓๓ 
 

๓.๓  เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
๓.๔  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาท 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/เงินเดือนตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต 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 าบลพลับพลาไม่น้อยกว่า  

๙๐ % 
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีความโปร่งใสสามารถปูองกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได้ 
 
                                                                   ล าดับที่  ๑๑ 

 
๑. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 



                                                                                                                                       ๓๔ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าทีในการจัดท าบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้ องถิ่นตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา มีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมายในการให้ บริการสาธารณะแก่ ประชาชนผู้ มารับบริการติดต่ อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลานั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้ าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้ า
หน่วยงานระดับส านักกองและฝุ ายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ างยิ่งต่ อการให้ บริการท าให้ การบริการเกิดความล่ าช้า
ประชาชนไม่ ได้รับความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้ เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐไม่ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็ นประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้ มค่าตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
มาตรา ๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล   มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร ราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่
มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษา
ราชการแทน  มาตรา  ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่ว นต าบลและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนั กงานองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบ ริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนลดขั้นตอนการใ ห้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยากจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 



                                                                                                                           ๓๕ 
 
๓.๓  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และหัวหน้ า
ส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
และหัวหน้าส่วนราชการ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มอบหมายให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปงีบประมาณ  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 ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนไดร้ับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

ล าดับที่  ๑๒ 
 

๑. กิจกรรม “สรา้งความโปรง่ใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้ หลักการการให้ รางวัลเป็ นแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้ นในการพัฒนาผลงานซึ่งนายก
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไดใ้ห้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน 

 



                                                                                                                           ๓๖ 
 
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใตบ้ังคับบัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๔  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๔๕  ไดก้ าหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนต าบล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการข งพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนพลับพลา  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ
และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วน  และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 

๖.๓  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการองค์ การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย 
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

๖.๔  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลรวบรวมและ
เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานส่วนต าบล
เสนอมาโดยใช้ หลักเกณฑ์ ตามท่ีก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกา รบริหารงานบุคคลของ พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา   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 วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้ องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังองคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลาจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ ายให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติท าให้ เกิดความคุ้ มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้ อผิดพลาดในการเบิกจ่ ายเงินตามข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปีและด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้ องซึ่งถือเป็ น
เรื่องส าคัญท่ีองค์ กรปกครองส่ วนทองถิ่นจะต้ องท าตามกฎหมายระเบียบและมีความจ าเป็ นต่อการบริหารงานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือที่
เกี่ยวขอ้ง 

๓.๒  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีด าเนินการ 

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

- 
๙. ผูร้ับผิดชอบ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๑๐.๓  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

ล าดับที่  ๑๔ 

 

๑. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ 
 
 



                                                                                                                                  ๓๘ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีซึ่งก าหนดให้ มีการบริหาร
ราชการอย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุปี ๒๕๓๕ และแกไ้ขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 

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

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุม้ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
                                                       ล าดับที่  ๑๕ 

 

๑. กิจกรรม “สรา้งความโปรง่ใสในการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ” 
 



๓๙  
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒  เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓.๓  เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จา่ยเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวของกับผู้เสนองานในการ

จัดหาพัสดุ 
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้อง

กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปงีบประมาณพ.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 

เนื่องจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลามีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้ าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายได้ และการใช้ จ่ายเงินและการบริหารงานต่ างๆตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะแต่ ต้องเป็ นไปตามอ านาจหน้ าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้   ดังนั้น   การที่องค์ การบริหารส่ วนต าบล จะ
บริหารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนจะต้ องบริหารงานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบ ริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

 



                                                                                                                        ๔๐ 
 
การจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
๒๕๔๖   มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม  โดยพิจารณา
ถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาว
ที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น   เพ่ือให้ การบริหารงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่ างโปร่ งใสตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ ประชาชนในท้ องถิ่นจึงมีความจ าเป็ นต้องจัดโครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกโครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓  เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลที ่

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน ๔ ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบกระจายเสียงไร้สาย 
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 าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ไดแ้ก่  ทางเว็บไซต์บอร์ด  ประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หนว่ยงานราชการ  เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒  – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

- 
๙. ผูร้ับผิดชอบ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 



๔๑ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการ 
จัดซื้อจัดจา้งทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
ล าดับที่  ๑๗ 

 

๑. “กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแกป่ระชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมเ่ลือกปฏิบัต”ิ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลาบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนและใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่ อสอบถามข้อมูลยื่นค าขออนุมัติอนุญาตในเรื่องท่ีเป็ นอ านาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์ การบริหารส่ วนต าบล  ติดตามความคืบหน้ าและแจ้ งผลการด าเนินการให้ ประชาชน
ผู้รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้ มีระบบบริการที่เชื่อมต่ อระหว่างศูนย์บริการ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง   ทั้งในด้านเอกสารการส่ งต่องานระบบการรับเงินและก าหนดระยะเวลาด าเนินการของ
แตล่ะกระบวนงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือ
ให้บริการตามล าดับจัดสถานที่สิ่งอ านวยความสะ ดวกอ่ืนๆเพื่อให้ บริการที่ดีกับประชาชนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้ ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตาม
เกณฑม์าตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาตรฐานทั้ง  ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดิน
และทางเทา้, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค , ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้าน
การส่งเสริมกีฬา , ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ ด้อยโอกาส , ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท้องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, ด้านศึกษาและ
ด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันการก าจั ดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ าการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
และกิจกรรมเพ่ือปู องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจค านึงถึงการอ านวย
ความสะดวกแก่ ประชาชนสร้ างความโปร่ งใสในการบริการ สาธารณะให้ ประชาชนได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเ่ลือกปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

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

เลือกปฏิบัติ 



๔๒ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ ประชาชนได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือก

ปฏิบัติให้ไดม้าตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้ า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ , ด้านระบบระบายน้ า , ด้าน
น้ าเพื่อการบริโภค ,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส , ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้ องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล  
(การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ งน้ าการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

๖.๒  ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ใช้จา่ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
๙. ผูร้ับผิดชอบ 

ทุกส านัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

๑๐.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

๑๐.๒ ไมม่ีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

ล าดับที่  ๑๘ 
 

๑. โครงการจา้งส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลามีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา   พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของ
ประชาชนโดยค านึงถึงการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล   การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้ างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับจากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไมท่ราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้นประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์ สูงสุด
แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดการให้บริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความต้ องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบ
ถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 



๔๓ 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน    โดยใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีค านึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชนการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   และการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีนั้นจะต้ อง
ก่อให้เกิดประโยชน์ สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐประชาชนได้ รับการอ านวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการ   ประกอบกับ การประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของตัวชี้วัดที่  ๑ มิติที่ ๒ 
มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการเพื่อประโยชน์ ในท้องถิ่นลูกจ้ างและพนักงานจ้ างอีกท้ังเพ่ือ เป็นการสร้างความโปร่ งใสใน
การให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
๓.๒  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดยยึด

ประโยชน์สุขของประชาชน 
๓.๓  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓.๔  เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัดท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน ๑ ครั้งตอ่
ปี 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการและด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือ

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

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

๘. งบประมาณด าเนินการ 
เบิกจา่ยตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบด าเนินการหมวดค่าใช้

สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการจ้างส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐บาท/ปี 

 



๔๔ 
 

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 าหนดให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชนตลอดจนจัด ให้มีการรับฟั ง
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงาน ให้สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมา  ไดม้ีการประเมินองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีและ
ไดด้ าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้ อย  เกิดประโยชน์ สุขต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริงหรืออย่ างน้อยมีผลการประเมินไม่ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ   เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือรับฟงัและส 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 านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการปฏิบัติราชการใดๆ   

ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 



๔๕ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการ ให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้ จริงและพิจารณางานในภารกิจว่ าเรื่องใดที่ ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

๖.๓  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

๖.๔  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/ส านักในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ 
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

ล าดับที่  ๒๐ 
 

๑. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเป็นกฎหมายที่
เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหารราชการต้ องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่ วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจายอ านาจตัดสินใจการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการ 



๔๖ 
 

ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทศิทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่ างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง   ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้ าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นงาน ให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่ านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ ไขกระบวนการ
ท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ มากที่สุดเมื่อประชาชนมารับบริการแล้ วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท า ให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๒  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
๓.๓  เพ่ือปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในดา้นการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
๓.๔   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได้ 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๒  จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๓ จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน 
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 
 



๔๗ 
 
๖.๖  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพื่อน าจุดบกพร่องในการ

จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๑๐.๒  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนได้ 
๑๐.๓  มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ในดา้นการบริการประชาชนผู้มาติดตอ่ขอรับ

บริการ 
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงาน

ได้ 
 

ล าดับที่  ๒๑ 
 

๑. มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิ อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้ าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้ านต่างๆภายในองค์ กรนั้นก็เพ่ือ เป็น
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก /มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมาย ให้ผู้ ใต้ บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความส าคัญคุณสมบัติความรู้
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้น เป็นอย่างดีด้ วยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อ ให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้นการด าเนินการของหน่ วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่ อ
สถานการณ์ ที่การบริหารราชการต้ องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอ านาจการตัดสินใจการอ านวย
ความสะดวกและการตอบสน องความต้ องการของประชาชนแต่ ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่ อผลของงานซึ่ง เป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์ การบริหารส่ วนต าบลพลับพลา ภายใต้กรอบอ านาจหน้ าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เปูาหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 



๔๘ 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

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

องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

การบริหารราชการการด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ล าดับที่  ๒๒ 

 

๑. มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้ บัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ
ที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้  การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ  เพียงผู้เดียวก็อาจท า ให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่ างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาต่ างๆที่อาจเกิดข้ึน   องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ก าหนดมาตรการ ให้มีการมอบอ านาจของนายก องค์การ
บริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบ ล  และรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ไดป้ฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.๒  เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที ่

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

พิจารณา 



๔๙ 
 
๖.๒  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต 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 ไดบ้ัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ในฐานะเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นไว้หลายประการทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคารต่ อเติมดัดแปลงอาคาร
เป็นต้นซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้ าที่  และเสรีภาพของประชาชน   การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจ
เป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่ าช้า  และอาจ เป็นช่องว่ างที่ท า ให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้   ดังนั้น   จึงได้
ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไป
อย่างรอบคอบ 

๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล มอบอ านาจเจ้ าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายก องค์การบริหารส่วนต าบล ในการใช้ อ านาจเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น   ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 
 



๕๐ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

ล าดับที่  ๒๔ 

 

1. มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหนา้
สว่นราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็น หน่วยงานบริหารราชการองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในท้ องถิ่นตามอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาทั้งท่ีเป็นหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนด ให้องค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่ต้องท า
อีกมากมายในการ ให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่ อกับหน่ วยงานต่ างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่ อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่
กับฝุายบริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้ าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้ าหน่วยงาน
ระดับส านักกองและฝุ ายต่างๆ  ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่ างยิ่งต่อการให้บริการท า ให้การบริการเกิดความล่ าช้า  ประชาชน
ไมไ่ดร้ับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้าที่
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตาม โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี  ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖  และมาตรา ๓๗  ที่
ก าหนดใหก้ารบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐไม่ มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ า เป็น ประชาชนได้ รับการอ านวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้ มค่าตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่  สั่ง  อนุญาต  
และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล   มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหาร ราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมาย  และเป็ นผู้บังคับบัญชา ของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ในกรณีที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้า ที่ได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน  มาตรา  ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบล
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจ 

 
 
 



๕๑ 
 

หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง   หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการ เป็นไปตามหลักการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไมส่ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เปูาหมาย 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และหัวหน้ า
ส่วนราชการ  จ านวน ๔ ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
๖.๒  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ 

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนไดร้ับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 



๕๒ 
 

ล าดับที่  ๒๕ 

 

๑. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกส่ตรีดีเดน่ 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่  ๘ มีนาคมของทุกปี   จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาคยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพื่อทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคล  ๑๒ สิงหาคม   ซ่ึงเป็นวันเฉลิมพระชนม์ พรรษาของ
พระองคด้์วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือ ให้คนไทยได้
มีโอกาสและไดพระราชทาน ให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคมเป็นวันสตรีไทยของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึง
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและให้สามารถเทียบเท่ า
สตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๖๗ (๖) ที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และคนพิการประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้ องกับส านักงานคณะกรรมการปู องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติการบริหารราชการเพ่ือปู องกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติตน ให้เป็น ที่ประจักษ์   โดยการยกย่ องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่ นโดยการมอบเกียรติ
บัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตมานะอดทนมีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๒. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัดสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
๓. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการสาธารณสุขสังคม

สงเคราะหฯ์ลฯด้วยความเสียสละเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ 
๓.๒  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและก าลังใจในการ

บ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
๔. เปูาหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  จ านวน ๑๘ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสตรีดีเด่นประจ าปีเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 

๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาทราบทั่ว
กันเพ่ือใหแ้ตล่ะต าบลด าเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ต าบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 



๕๓ 
 
๖.๔ คณะกรรมการฯเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร

ทราบและเห็นชอบ 
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 าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๘๐ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป 

 
ล าดับที่  ๒๖ 

 

๑. มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐได้ ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นหลักรวมถึงข้ อเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่ วยงานของภาครัฐสาเหตุส่ วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์ กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่ างๆที่เอ้ือ ให้เกิดการทุจริตดังนั้นวิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์ กรที่น าไปสู่ การปรับเ ปลี่ยนพฤติกรรมค่ านิยมและวัฒนธรรมขององค์ กรให้กลาย เป็นสิ่งที่
ยอมรับไดข้องผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่ วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตภายในองค์ กรของผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ ตามแต่เป็นสิ่ง
ส าคัญที่หน่ วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่ องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงาน
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัย
จากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   จึงได้ จัดท ามาตรการ  
“จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามแนว
ทางการบริหารกิจกา รบ้านเมืองที่ดีข้ึนเพื่อ เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์ กรที่จะน าไปสู่ การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

 



๕๔ 
 
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 าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมีดัชนี

ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖.๒ รวบรวมรายงานขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

 
ล าดับที่  ๒๗ 

 

๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนยข์้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้ อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้ อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่ างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ให้ประชาชนเข้ าตรวจดูได้   ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ   โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลข่าวสารและให้ บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี 
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่ าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด   องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้ าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา  ให้บริการ ณ ศูนยบ์ริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุาย
ประชาสัมพันธ์  ส านักงานปลัด  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที ่ประชาชน 
สามารถเขา้ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้ สามารถรับรู้ สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 



๕๕ 
 
๓.๒  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา 
 

๔. เปา็หมาย/ผลผลิต 
ศูนยข้์อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน   ๑  แห่ง 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

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

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์   วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้ องเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก 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 
ปงีบประมาณ 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  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

ภายใตบ้ังคับมาตรา ๑๔  และมาตรา ๑๕  หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่ างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ ให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได้  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 



๕๖ 
 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 

การมีสว่นร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  จึงจัดท าระเบียบองคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ   และประกาศองค์ การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนา
ข้อมูลขา่วสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลาขึ้น 

๒.  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
๓.๑  ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
๓.๒  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
๓.๓  ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
๓.๔  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

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

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

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ 

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

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

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

๘. งบประมาณ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

 



๕๗ 
 

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

ส่วนต 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 าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่ส าคัญๆ   ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์ กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
๓.๒  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งต าบล ไดแ้ก่ 

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

 



๕๘ 
 

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

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนขอ้มูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

 
ล าดับที่  ๓๐ 

 

๑. กิจกรรม  “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง” 
๒. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน
ของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริ หารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้     ต้องมีความ
โปร่งใส ต้องใหป้ระชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริต
และประพฤติ มิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติ งานให้ประชาชนไดร้ับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ

เพ่ือส่ งเสริมบทบาทการมีส่ วนร่ วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้ มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปีและการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุ

ต่างๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ 
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและปดิประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

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

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 



๕๙ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 
ล าดับที่  ๓๑ 

 

๑. มาตรการ “จัดใหม้ีชอ่งทางที่ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา” 

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

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่  ข้อมูลที่ส าคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่ านทางช่ องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่ มเปูาหมาย  ได้แก่  
หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ ที่ท าการของหน่ วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้ าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓.๓  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
ชอ่งทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า  ๗  ช่องทาง 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 

- บอรด์หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ของตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์ 

เคลื่อนที่ 
- ศูนยข้์อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจ า 

และให้ประชาชนสืบคน้ได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/ 

การจัดแถลงข่าว 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
 



๖๐ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปงีบประมาณ 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 มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ท างานร่วมกันของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า  ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น น า
แผนชุมชนสู่ การปฏิบัติซึ่งเป็ นกลไกส าคัญในการส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้ องถิ่นของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่ บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ   
เพ่ือน ามาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  รวมถึงการน าเข้ าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้จัด
ให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบ่ทชุมชน ประจ าปี ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น 
๓.๒  เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
๓.๓  เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
๓.๕  เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม 
๓.๖  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บขอ้มูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหม้ีประชุมเวทีประชาคม จ านวน  ๑๘  หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลพลับพลา  ส าหรับให้ ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นให้ ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 



๖๑ 
 

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 และจัดใหม้ีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน   ๑๘  หมู่บ้าน ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ – 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. ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
๕. ประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
๖. ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 

ล าดับที่  ๓๓ 

 

๑. การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวรอ้งทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้ นการให้บริการประชาชน  และมีเปูาหมายให้มี

การบริการประชาชนในด้ านต่างๆ ที่ อยู่ ในอ านาจหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว  มี ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดร้ับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  และลดภาระ
ของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้ านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน   องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จึงมีการจัดตั้ งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับ
รับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 
 



๖๒ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

น ามาเปน็ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา 
๓.๓  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

๔. เปาูหมาย 
ใหบ้ริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกขจ์ากประชาชนในพื้นท่ีที่  ได้รับความเดือดร้ อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้ เสียที่

เกี่ยวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้ องสามารถให้ บริการได้ อย่างมี คุณภาพ สามารถด าเนินการแล้ วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อม่ันไว้ วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่ างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
๕. วิธีด าเนินการ 

๕.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
๕.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
๕.๓  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและ

เร่งดว่น 
๕.๔  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ใหบ้ริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต ่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/

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  จังหวัด

นครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 
 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
- 

๘. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  

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

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๙.๒  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๙.๓  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 
 



๖๓ 
 

ล าดับที่  ๓๔ 

 

๑. กิจกรรม  “จัดตั้งศูนย์และและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข/์ร้องเรียนการทุจริต ก าหนดช่องทาง
การร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้ นการให้บริการประชาชน  และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้ านต่างๆ ที่ อยู่ ในอ านาจหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว  มี ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดร้ับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  และลดภาระ
ของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้ านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงมีการจัดตั้งศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับ
รับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  และแต่งตั้งเจ้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน /ร้อง
ทุกข์ /ร้องเรียนการทุจริต ก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน /กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเปน็ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

๓.๓  เพ่ือทราบขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  

๔. เปาูหมาย 
มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ  ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์   

๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ  ก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   

๕.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
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/กระบวนการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์   

๙.๒  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
รวดเร็ว 

 



๖๔ 
 

ล าดับที่  ๓๕ 

 

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

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้ องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้ าที่ราชการทุกครั้ง
จะตอ้งมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุ าย เมื่อด าเนินก ารตามขั้นตอนเรื่องการร้ องเรียนร้ องทุกข์ เสร็จแล้ วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
๓.๒  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม

ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

๔. เปา็หมายการด าเนินการ 
ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน ๑๕  วันท าการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปงีบประมาณ 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 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หมวด  ๑  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ ๗ (๒)  และข้อ  ๙  ก าหนดให้มี
องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรหกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาขึ้น 



๖๕ 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาค มองค์การบริหารส่วนต 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 าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง  ๒  ปี  ตามท่ีระเบียบฯ  ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาแทน
กรรมการฯ  ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน  ๔๕  วัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙    
หมวด  ๑  องค์กรจ าท าแผนพัฒนา  ข้อ  ๗(๒)  และข้อ  ๙  ที่ก าหนด 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 -  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานโยบายและแผน  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   มีการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีองค์ การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  
สุจริต  และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่  ๓๗ 

 

๑. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ประจ าป ี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมี
จ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของกรกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้จัดท าโครงการ  อบต .สัญจร  ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 



๖๖ 
 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   อีกทางหนึ่งด้วย 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
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 าคัญของการ
กระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
 
 

ล าดับที่  ๓๘ 

 

๑. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่ งเสริมให้ภาคประชาชน  (ประชาคม)  ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม )  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม )  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน  กับมาตรการการ
ปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  ๑๘  หมู่บ้าน 



๖๗ 
 
๕.  วิธีการด าเนินการ 
 ๕.๑  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม )  ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาอย่างแข็งขัน  ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้มีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  
ก าหนดให้ภาคประชาคม  (ตัวแทนประชาคม)  ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาในหลายๆ  
ส่วน  เช่น  ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น  เป็นกรรมการเปิดซอง
สอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ 
 ๕.๒  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  เพื่อเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ  จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
๗.  งบประมาณด าเนินการ 
 - 
 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๙.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๙.๑  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
 ๙.๒  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

ล าดับที่  ๓๙ 

 

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

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่ วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายที่ก าหนด  โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีก ทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  
ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ  
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ  คตง .  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ทางด้านการบัญชี  และด้านอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 



๖๘ 
 
 ๓.๓  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่ก าหนด 
 ๓.๔  เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวยว่าเพียงพอ  และเหมาะสม 
 ๓.๕  เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ  ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานครู  และเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/ส านัก  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ 
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานรับตรวจ 
 ๖.๓  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  
และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภท  ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 ๖.๔  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ /หรือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด  เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถน 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  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 ๑๐.๒  ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑๐.๓  การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน  ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  ประหยัด 
 ๑๐.๔  ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 
 

 

 



๖๙ 

ล าดับที่  ๔๐ 

 

๑. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ .ศ. ๒๕๔๔  
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบฯ  ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้มี
การจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวยเงินแผ่นดินก าหนด  เป็นประจ าทุกปี  
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๓.๒  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ  ก าหนด 
 ๓.๓  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/ส านักขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์กร 
 ๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๖.๓  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ  ปย.๑  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  ปย.๒ 
 ๖.๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ด าเนินการรวบรวม  เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อง  ๖  ระดับองค์กร  และน าเสนอผู้บริหาร  พร้อมจัดท าส่งรายงานให้ผู้
ก 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 
 



๗๐ 
ล าดับที่  ๔๑ 

 

๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมา
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ  ไป  ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อหารือต่ างๆ  โดยส่วนใหญ่  จะ
เน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเยียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้  
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึง
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงาน
ทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่อง ทางรั่วไหล
ท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์  ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิ ภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ขึ้น 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้กา รปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ  ที่อาจมีขึ้น 
 ๓.๒  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงขอหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่ง
จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ๕.๑  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖ 
 ๕.๒  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายใ นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



๗๑ 
 
 ๕.๓  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ  เพื่อสรุปข้อมูล 
 ๕.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
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 าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๙.๔  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๙.๕  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ข้อ ๖  ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๑๐.๒  กิจกรรมการควบคุมภายใน  ร้อยละ  ๘๐  ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔  มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ  ๘๐  ในระดับมาก) 
 

ล าดับที่  ๔๒ 
 

๑. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ .ศ. ๒๕๔๔  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาในฐานะหน่วยรับตรวจรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากก ารด าเนินกิจกรรม  
หรือโครงการต่างๆ  ของหน่วยรับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนิ นงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การปูองกัน
หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่ อถือได้
ของรายงานทางการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียงหาย  ค วามผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 



๗๒ 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการ
เพ่ือควบคุมความเสี่ยง  ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๓.๒  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 ๓.๓  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   (ระดับ
องค์กร )  จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ .๓)  ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 ๖.๒  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบ ปอ.๓)  ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด  และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ  (ระดับส่วนย่อย) 
 ๖.๓  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลารายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน  (แบบ ปอ .๓)  พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแ ต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่  หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 ๖.๕  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 -  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
 ๑๐.๒  มีการติดตามผลการประเมินตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 



๗๓ 

ล าดับที่  ๔๓ 

 

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

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ  การวางนโยบาย  การวางแผน  การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  
ดูแลการบริหารงานบุคคล  โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ  
แต่งตั้ง  การโอนย้าย  การเลื่อนระดับ  และกา รเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การโดยเคร่งครัด  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นไปอย่างโปร่งใส  และ
สามารถตรวจสอบได ้
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน  
ย้าย 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
๖.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  ย้าย  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลบริหารงาน 
บุคคลในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  และ  ก.อบต. 
จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ  รวมถึงมีการแต่งตั้ง 

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรม 

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

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลารับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) 
 
 



๗๔ 
 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ 
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  อย่างเคร่งครัด 

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

ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความ 
โปร่งใส 

- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบ การด าเนินการที่

ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ 

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

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลารับมติคณะคณะกรรมการการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด  
(ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

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

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ 
บุคลากรทราบ 

- มีการการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
เช่น  ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ  การรักษาวินัย  การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม  และข้อมูลการลา  เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ  พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม  ตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผล 
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
  

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 - 



๗๕ 
 
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  พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 

ล าดับที่  ๔๔ 

 

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

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อ งครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ  จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย  เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรม เนียม  ค่าบริการ  จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง  มีความสุจริต  
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้  การรับ  จ่ายเงินแ ละการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และรับทราบถึงรายรับ – รายจ่าย  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 -   มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 -   มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 -   เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 -   สรุปผลการรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ  เช่น  
ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 



๗๖ 
 

๗.  งบประมาณด าเนินการ 
 - 
  

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

ล าดับที่  ๔๕ 

 

๑. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ )  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจั ดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกข้ันตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  ส่วนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดั บการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน  เพื่อกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา 
 ๓.๒  เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่  กรรมการตรวจการจ้าง 
 



๗๗ 
 
 ๖.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๘  มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  แต่องค์การบริหารส่ วนต าบลพลับพลาให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง  โปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 ๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ  เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง  เพ่ือให้เจ้าหน้ าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
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 าคัญที่จะบริหาร
สัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ  กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตาม
ข้อบังคับ  อ .อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ. ๒๕๔๘  ร่วมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ.๒๕๓๕  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี   เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว  
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ  อ .อ.ป.  หรือบุคคลอื่น  นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง  อาญา  วินัย  หรือ
อาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง  ประกอบ
กับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง  เพ่ือความโปร่งใส  จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้  ความเข้าใจ  ปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๔.  เปูาหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 



๗๘ 
 
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 าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

ล าดับที่  ๔๗ 

 

๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง 
๒.  หลักการและเหตุผล 
     ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วส่งผลกระทบทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสารที่รวดเร็ว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  ดังนั้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติในสภาพการปัจจุบันนี้  การให้
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จึง
เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่ วน
หนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และประสบการณ์ที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างาน
และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ให้เกิดการพัฒนาทั้งภายในหน่วยงาน
และต าบลอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ครอบคลุมทุก ๆด้าน  จึงจัดท า โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ประจ าปี ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
       ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กรและชุมชน 

 



๗๙ 
 

       ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์  การปรับทัศนคติที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
       ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  และความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ 
       ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

๓.๕  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิน่  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
       คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต 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 าบลได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ที่ศึกษาดูงาน  
เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๑๐.๒  เกิดความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
       ๑๐.๓  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา และชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      ๑๐.๔  เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 



๘๐ 

     ๑๐.๕  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  มี
ความรู้ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

  
ล าดับที่  ๔๘ 

 

๑. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบ ริหาร  เป็นกลไกส าคัญที่
ใช้ส าหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ  ส่วนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง  เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริห ารส่วนต าบล
และลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น  เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ  
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใ ส
และสามารถตรวจสอบได้  อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๓.๒  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

๔.  เปูาหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน  ๓๖  คน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  จัดคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๖.๒  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ฯลฯ 
 ๖.๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

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

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



๘๑ 
 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่  และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๑๐.๒  การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

ล าดับที่  ๔๙ 
 

๑. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ  และ
หลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  อันได้แก่  ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมา
จากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลา กรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่าง
เข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนมีการถ่ วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร  และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเป็นส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน  และการมีส่วนร่วม
ในการท 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 าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  เช่น   
 -   แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด   
 -   แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก   
 -   แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  ๒  ศูนย์   
 ๖.๒  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 



๘๒ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
เกิดทัศนคติที่ด ี
 

ล าดับที่  ๕๐ 

 

๑. มาตรการเฝาูระวังการคอรร์ัปชัน่โดยภาคประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวหรือผลประโยชน์  ของ
พวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้ าที่ รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม หากใช่
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพื่ อผลประโยช น์ส่วนตัวหรือพวกพ้ องก็ถือว่ ามีการกระท าคอร์รัปชั่นการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

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

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เปาูหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

- 
๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้ 
๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นในระดับ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 



๘๓ 
 

ล าดับที่  ๕๑ 

 

๑. กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุกภาคส่วน
ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ  
ให้เกิดการเฝูาระวัง  ปูองปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
   

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 าที่ขององค์การบริหารส่ วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของ
ประชาชน   โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา 



๘๔ 
 
ท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖  และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  การบูรณาการ  การสร้างค วามเข้มแข็ง  และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ  ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้ องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง  โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้ าได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน  ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  ในการนี้  การมี
เครือข่ายที่ดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รั ฐวิสาหกิจ รวมถึงภาพประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า  ร่วม
รับผิดชอบ  และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  พิจารณาแล้วเ ห็นว่า  การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น  จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือสร้างแกนน า  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๓.๒  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน  ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓.๓  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๔.  เปูาหมาย 
 ภาครัฐ  ภาคเ อกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ   และภาคประชาชน  ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ๖.๒  จัดท าฐานข้อมูลบุคคล  องค์กร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง  
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๖.๓  เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า  และร่วมรับผิดชอบ  ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
 ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวยสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
 ๖.๕  ท าบันทึกข้อตกลง  (MOU)  ร่วมกันระหว่างหน่วยองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลากับบุคคล  องค์กร  
ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 



๘๕ 
 
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 าบลพลับพลา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


