




คํานํา 

 จากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนท่ีได้รับจากการ              
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด                   
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 
สถานการณ์การดําเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบ
โจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้  เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ ประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ เป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก รูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา ผลประโยชน์ของชาติ                
และประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม นานาอารยประเทศ 

 ดังนั้น เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ                   
จึงแสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับต่อไป 

 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ป ี
ปกหน้า  
สารบัญ 
คํานํา 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑. บทนํา 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
 เปูาหมาย  
 ประโยชน์ของการจัดทําแผนของการจัดทําแผน 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (5 ปี) 

 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต  
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

ปกหลัง
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ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการ
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการดําเนินงานท่ีไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส
นําไปสู่การฉ้อฉลท่ีไม่ควรเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นด้วย  และเป็นการ
ทบทวนกลไก                  ท่ีดําเนินการในการปูองกันการทุจริตท่ีมีอยู่ขององค์กรว่ามีประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผล มากน้อยเพียงใด 
 การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ พบว่า ยังไม่มีข้อมูลท่ีเป็นทางการท่ีแสดงให้เห็น        
ถึงความเกี่ยวข้องกับการทุจริตในองค์กร ปัจจัยท่ีคาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริต ได้แก่ การให้บริการ 
สาธารณะในท้องถิ่นเอง ซึ่งเกิดจากการกระจายอํานาจท่ีมีกฎหมาย ระเบี ยบกําหนดภารกิจให้ท้องถิ่นต้องทํา 
ดังนั้น                  การแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดบริการสาธารณะท่ีมีงบประมาณเป็นตัวขับเคล่ือนอาจมี
ช่องว่างท่ี เป็นจุดเส่ียงต่อการทุจริตได้ 
 ลักษณะการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวม จําแนกได้ ๔ ข้อ ดังนี้ 
 ๑. การทุจริตจากการเบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจเกิดจาก 
กฎหมาย ระเบียบ ท่ีสร้างขั้นตอนความยุ่งยากต่อการเบิกจ่าย และลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีอาจแก้ไขปัญหา 
ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงความต้องการส่วนบุคคล 
 ๒. การทุจริตต่อการรับบุคคลเข้าทํางานในองค์กร  
 ๓. การทุจริตท่ีเกิดจากช่องว่างทางกฎหมาย  
 ๔. การทุจริตท่ีอาจเกิดจากการใช้อิทธิพลของผู้มีอํานาจทางการเมือง  
 สาเหตุและปัจจัยที่อาจนําไปสู่การทุจริต สามารถสรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี้ 
 กลยุทธ์ (Strategy) คือ การวางแผนกิจกรรมภายในองค์กรเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนใน          
การกําหนดโครงการกิจกรรม เพื่อให้เกิดการบริการสาธารณะแก่ประชาชน แต่อาจเกิดการแทรกแซงโดย อิทธิพล
เปล่ียนแปลงโครงการ/กิจกรรมตามแผนขององค์กรท่ีไม่ถูกต้อง เพื่อจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ได้ดําเนินการ ตามแผนท่ี
วางไว้ เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใดได้รับประโยชน์ 
 โครงสร้างองค์กร (Structure) คือ ลักษณะโครงสร้างขององค์กรท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อํานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ อาจเกิดการใช้อํานาจในทางท่ีมิชอบให้มีการทุจริตในหน้าท่ีราชการได้ใน หลายทาง 
 สไตล์ (Style) สไตล์ในการทํางานของผู้บริหาร มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้บริหาร ระดับสูง                 
จะมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานขององค์กร หากผู้บริหารมีวิธีการทํางานท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง หาวิธีการหลบหลีก และแทรกแซงเปล่ียนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ อาจทํา ให้เกิดการ
ทุจริตได้ 
 ระบบ (System) ในท่ีนี้อาจเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดการทุจริตได้หากขาดการมีส่วนร่วมเพื่อความ โปร่งใส
อย่างเพียงพอ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบงบประมาณ ระบบการจัดซื้อ ระบบในการสรรหาและ คัดเลือก
พนักงาน ระบบในการฝึกอบรม ตลอดจนระบบในการจ่ายผลตอบแทน 
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 บุคลากร (Staff) หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรท่ีอาจเกิดช่องว่างในการใช้ระบบอุปถัมภ์ เอื้อ 
ประโยชน์ต่อบุคคลท่ีเป็นเครือญาติ หรือพวกพ้องได้ 
 ทักษะ (Skill) เป็นการพิจารณาถึงทักษะหรือความเช่ียวชาญของบุคลากรในท้องถิ่นท่ีขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการดําเนินงาน หรือกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอาจส่งผลต่อการตัดสินใจทุจริตได้ 
 ค่านิยม (Shared Value) ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ท่ีเน้นวัตถุนิยมอาจเป็นส่วนหนึ่งท่ี    
ทําให้เกิดการทุจริตได้ 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ     
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบกับมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.              
ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี 31 กันยายน 
2565 และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ตามท่ีคณะกรรมการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ                
โดยให้หน่วยงานภาครัฐคํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่างๆ ด้วย ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี ๓ ประกอบด้วย              
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับได้กําหนดแนวทางท่ี 
เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตไว้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น           
มี ๓ แนวทางการพัฒนาด้วยกัน ดังนี้ 
 ๑. แนวทาง การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดี  
 ๒. แนวทาง การพัฒนาด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร  
 ๓. แนวทาง การเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีเพื่อรองรับกิจกรรม 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นการขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมตรวจติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า รวมท้ังปลูกจิตสํานึกค่านิยมในการต่อต้านกา ร 
ทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบให้แก่ประชาชน เพื่อให้การดําเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม มีทิศทางการดําเนินงานท่ี 
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ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติ 
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 3.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้มีการ 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความเข้มแข็งบริหารราชการ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริต 
 3.๒ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาดําเนินกิจกรรม ในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาการ ทุจริต
ท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหาร ส่วน
ตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีและเสริมสร้างทัศนคติ 
ค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรมสังคมสุจริตดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและการมีส่วนร่วม 
ในการปูองกันการทุจริต 
 3.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตไปยังหน่วยงาน 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 
 3.๔ เพื่อเสริมสร้างเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
ตําบลหนองพลับ 

๔. เป้าหมาย 
 4.๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและ      
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 4.๒ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
 4.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอื่น ๆ 

๕. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
 5.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความเข้มแข็งใน 
การบริหารงานราชการเพื่อให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริต 
ในเชิงรุกและยั่งยืน 
 5.๒ ใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรม ทําให้คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ รวมถึงประชาชนในเขต 
ตําบลหนองพลับ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรและประเทศ และมีทัศนคติค่านิยมใน 
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ต่อการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต และดําเนินชีวิตด้วยความ 
พอเพียง 
 5.๓ ใช้เป็นแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตไปยังองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่น 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลบั 

กรอบการดําเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลหนองพลับ มีกรอบการดําเนินงาน ๔ มิติ ดังนี้ 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๑.๑.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี ให้บังเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
       ๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
       ๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์หรือ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
       ๑.๒.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
       ๑.๒.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
       ๑.๒.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๑.๓ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
       ๑.๓.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  
       ๑.๓.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
       ๑.๓.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  

 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
       ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ 
บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย 
       ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ 
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
       ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
       ๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวการส่ัง อนุญาต อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี 
ประจักษ์ 
       ๒.๔.๑ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
       ๒.๔.๒ ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
       ๒.๔.๓ ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒.๕ มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
       ๒.๕.๑ ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
       ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ 
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๒.๕.๓ ดําเนินการให้มี เ จ้าหน้าท่ี รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี                    
เรื่อง ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
       ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
       3.1.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี 
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้ 
       ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับ 
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
       ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น 
       ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
       ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง 
การได้รับ ระยะเวลา และผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๓.๓.๑ การดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
       ๓.๓.๒ การดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
       ๓.๓.๓ การดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนด 
       ๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
       ๔.๑.๒ มีการติดตามระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ 
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 
       ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
       ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทางทรัพย์สินของทางราชการ 
       ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
       ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
       ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
       ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการเฝูาระวังการทุจริต  
       ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๑.๑.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ลําดับที่ ๑ 

๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค   
ต่อการทํางานในหน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงานจึงควรมีโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม เพื่อสร้างจิตสํานึก            
และความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ เกี่ยวกับการประพฤติชอบ การยึด
มั่นใน หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เท่ีย งธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดความคุ้มค่า มีคุณภาพมาตรฐาน 
ถูกต้อง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้เห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จึงได้ดําเนิน 
กิจกรรมการประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นประจําทุกเดือน เพื่อเป็น 
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของพนักงาน ทําให้ฝุายบริหารและฝุายประจําสามารถ 
แสดงความคิดเห็นช้ีแจงปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหาและอุปสรรค ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีในกระบวนการทํางานร่วมกันท้ังฝุายบริหารและฝุายประจํา  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตํา บล           
และ พนักงานจ้าง 
 ๓.๒ เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓.๓ เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 
พร้อมท้ังรับฟังปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 ๓.๔ เพื่อสร้างความรู้สึกในการทํางานร่วมกันเป็นทีม เปิดเผยการดําเนินงานด้านต่าง ๆ อย่าง โปร่งใส 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําบันทึกข้อความเชิญประชุมแจกจ่ายให้ทุกกอง เพื่อแจ้งให้พนักงานส่วนตําบล และ 
พนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุม 
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 ๖.๒ จัดทําวาระการประชุม โดยประสานทุกกอง ท่ีประสงค์นําเรื่องต่าง ๆ หารือกับท่ีประชุม เพื่อให้
ความเห็นชอบ และนําความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรการปูองกันการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้ทราบ 
 ๖.๓ จัดประชุมช้ีแจงให้พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ 
ปูองกันการทุจริตท่ีเกี่ยวข้อง ช้ีแจงให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 
       ๖.๓.๑ ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตรงไปตรงมา  
       ๖.๓.๒ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  
       ๖.๓.๓ ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
       ๖.๓.๔ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี และสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรในองค์กร 
       ๖.๓.๕ ให้มีการส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางานเป็นทีม 
 ๖.๔ ทุกกอง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน เสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงา น              
เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๕ จัดทํารายงานการประชุม เพื่อให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมในเดือนถัดไป 
 6.6 จัดทําแบบประเมินผลภายหลังจากการประชุม (รอบการประเมิน ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม)  
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ปีงบประมาณ ๒๕๖5  
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เงื่อนไขตัวชี้วัด : จากจํานวนพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป    
(ไม่รวมพนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย และพนักงานจ้างเหมาบริการ)  
 เกณฑ์การให้คะแนน : รอบการประเมิน (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม) 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส และการปูองกัน
การทุจริตสูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

1 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส และการปูองกัน 
การทุจริตสูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 

2 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส และการปูองกัน 
การทุจริตสูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 

3 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส และการปูองกัน 
การทุจริตสูงขึ้น ร้อยละ ๙๕ 

4 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส และการปูองกัน | 
การทุจริตสูงขึ้น ร้อยละ 100 

5 คะแนน 
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ผลลัพธ ์

 ๑๐.๑ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง รับทราบถึงนโยบายและแนวทางการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กร 

 ๑๐.๒ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบ ใน
ทุกงานมากขึ้น 

 ๑๐.๓ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทราบและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 ๑๐.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในการร่วมกันทํางานเป็นทีม เกิดความเป็นหนึ่งเดียว 
 ๑๐.5 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต 

ลําดับที่ ๒  

๑. ชื่อมาตรการ มาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
๒. หลักการและเหตุผล 
 เปูาหมายของการบริหารงานบุคคลท่ีสําคัญคือ การใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือ 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ให้บุคคลท่ีปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์การกําหนด การบริหารงานบุคคลท่ีดีหรือการให้คนปฏิบัติงานได้ดีนั้น 
จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ๓ ประการคือ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความประพฤติดี 
องค์ประกอบท้ัง ๓ ประการนี้ กล่าวได้ว่าความประพฤติสําคัญมากเพราะคนจะมีความรู้ความสามารถเพียงใดก็ 
ตาม ถ้าความประพฤติไม่ดี ความรู้ความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลดีได้ ดังนั้น 
การควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงเป็นเรื่องสําคัญในการบริหารงานบุคคล ส่ิงท่ีใช้ควบคุมความ 
ประพฤติ โดยท่ัวไปได้แก่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งใช้บังคับหรือควบคุมประชาชน ทุก
คนท่ีอยู่ในรัฐ ประเทศ และแคว้นต่าง ๆ หากผู้ใดฝุาฝืนหรือละเมิดจะถูกลงโทษตามความผิด แต่สําหรับ 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างนั้น นอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของบ้านเมืองแล้วยังถูกควบคุม 
ความประพฤติโดยวินัยขององค์กรอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้มีการจัดทํามาตรการในการรักษาระเบียบของพนักงาน 
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
พลับ ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหนังสือส่ังการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยกําหนดให้มีรูปแบบใน
การ ดําเนินการท่ีชัดเจน เพื่อให้การประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน 
 ๓.๒ เพื่อให้การประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ดําเนินการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
ในการรักษาระเบียบวินัยขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖.๒ จัดทําประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างได้รับทราบ 
 ๖.๓ ติดตามประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างและรายงาน
ผลการประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ปีงบประมาณ ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ระดับความสําเร็จมาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
 หน่วยวัด : ร้อยละ  
 คะแนน : ๕ คะแนน  
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 กําหนดความสําเร็จมาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง     
จากร้อยละ (Percentage) ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
หลังจากการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน จํานวนพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

2 คะแนน จํานวนพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

3 คะแนน จํานวนพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 

4 คะแนน จํานวนพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

5 คะแนน จํานวนพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้ประพฤติปฏิบัติตนใน 
การรักษาระเบียบวินัยของปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล 
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ลําดับที่ ๓ 

๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม 
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตํ าบลจังหวัด เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔ กําหนดให้พนักงานพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง มีหน้าท่ีดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ 
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของ ประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อนยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และ ถูกกฎหมาย , 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภ าพ โปร่งใส       
และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน          
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ี 
และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน                       
ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๓/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนําแนวทางการ 
ดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้ จัดทํา
กิจกรรม “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝุายการเมืองและฝุาย ประจํา
ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอัน เป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล     
หนองพลับนําประมวลจริยธรรมท่ีได้จัดทําขึ้นไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและกํากับความประพฤติของพนักงาน 
ส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองพลับมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อันเป็นการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๓.๒ ติดตามผลว่ามีการนําประมวลจริยธรรมท่ีได้จัดทํานําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและกํากับความ 
ประพฤติของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับมากน้อย 
เพียงใด ส่งเสริมให้นําไปประพฤติปฏิบัติให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และเพื่อให้องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองพลับมีการบริหารงานท่ีดี มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้ 
ประชาชนผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจและประทับใจและยอมรับกลไกการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองพลับมากขึ้น 
 ๓.๓ เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ยึดถือประมวลจริยธรรมเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อกํากับความประพฤติของตน รวมท้ังมีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการสาธารณะท่ีไร้การทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
สนใจและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นจํานวนมากขึ้น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
6. วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑ จัดทําประมวลจริยธรรมให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องและ เป็น
ปัจจุบัน 
 ๖.๒ แจ้งประมวลจริยธรรมท่ีได้จัดทําให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้างของ องค์การ 
บริหารส่วนตําบลหนองพลับทราบทุกครั้งท่ีได้มีการจัดทํา แก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติม หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลง 
พร้อมให้ลงลายมือช่ือรับทราบด้วย 
 ๖.๓ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม พร้อมกับทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจํา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๖.๔ แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้ผู้บริหารทราบ 
 ๖.๕ เผยแพร่ผลการดําเนินกิจกรรมให้ประชาชนทราบทางหอกระจายข่าว เว็บไซต์หน่วยงาน และ 
จดหมายข่าว อบต.  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ปีงบประมาณ ๒๕65 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและไม่กระทําผิดประมวลจริยธรรมท่ีกําหนด 
 ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับเกิดความตระหนักและใส่ใจในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามประมวล จริยธรรมท่ีได้
กําหนดไว้ 
 ๑๐.๒ ประชาชนหรือผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับได้รับความพึงพอใจและ 
ประทับใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองพลับ อันจะนําไปสู่การบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนท่ัวไป 
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์    
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ลําดับที่ ๔ 

๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ี ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทําให้เกิดการละท้ิงคุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม 
และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไป
อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปล่ียนกับการอนุมัติ การออก ใบอนุญาตประกอบกิจการใด 
ๆ หรือแลกเปล่ียนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สิน ของรัฐเพื่อประโยชน์ของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง กันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา ทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และ ยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปูองกัน มิให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขึ้นในองค์กรและปูองกันมิให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับกระทําการทุจริต คอร์รัปช่ันโดยใช้ตําแหน่ง 
อํานาจหน้าท่ีในทางมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงได้ดําเนินการจัด กิจกรรมปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน          
ตําบลหนองพลับ ได้รับทราบ 
 ๓.๒ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ นําไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับบทบาท และตําแหน่งหน้าท่ี 
ของตน ทําให้องค์กรเกิดความโปร่งใส 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง    
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.๑ มีการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตําแหน่ง ต่าง ๆ 
 ๖.๒ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๖.๓ เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ กระบวนการ
จัดการปูองกันมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๖.๔ มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๖.๕ มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๖.๖ มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
 ๖.๗ มีการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อปูองกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกิด 
ความตระหนักในการดํารงตนตามกรอบของกฎหมาย  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ปีงบประมาณ ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
จํานวนเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน เข้ามาเกี่ยวข้องลดลง 
 ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและ 
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับมีความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น 
 ๑๐.๒ เป็นการแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการร่วมกันปูองกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น   
ในองค์กร สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ 
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 ๑.๒.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

ลําดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)       
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
ทุกรูปแบบ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์ 
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส 
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย 
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖5 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ     
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้จัดทําโครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต           
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่ 
ประชาชน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 ๖.๒ จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 ๖.๓ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ปีงบประมาณ ๒๕๖5  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 ๑๐.๒ มีการผลิตส่ือเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง  
 ๑๐.๓ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 ๑๐.๔ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อย    
กว่าร้อยละ ๘๐ 
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
       ๑.๒.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ลําดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ: ออกสํารวจทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ภาษีปูาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ และหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ ให้ดําเนินการสํารวจรายการทรัพย์สินท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีให้ 
ครบถ้วนก่อนส้ินปีท่ีจะดําเนินการจัดเก็บภาษี และแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษี 
รวมท้ังแจ้งการประเมินภาษี การชําระภาษี การแจ้งเตือนให้ชําระภาษีการติดตามเร่งรัดภาษี โดยดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ      
ได้ วางเปูาหมายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยนํารายได้จากการจัดเก็บภาษีส่วนหนึ่งมาพัฒนา 
ท้องถิ่น การสร้างรายได้เพิ่มข้ึนจะต้องอาศัยการจัดเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมแก่ผู้มี 
หน้าท่ีเสียภาษีมากท่ีสุด โดยฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จะทําการออกสํารวจทรัพย์สินท่ีอยู่ในข่ายต้องเสีย 
ภาษี คือ โรงเรือน ร้านค้า หอพัก ห้องเช่า และปูายท่ีต้ังอยู่ ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองพลับ เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีสามารถชําระภาษีได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพื่อสอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ ประชาชน 
 ๓.๒ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เกิดความรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม 
 ๓.๓ เพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์ และสาธารณูปโภค         
ของชุมชน 
 ๓.๔ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองด้วยการมาชําระภาษีภายใน 
ระยะเวลาท่ีกําหนด  
๔. เป้าหมายผลผลิต 
 ๔.๑ สํารวจเจ้าของทรัพย์สินท่ีประกอบกิจการใหม่ท่ีเข้าข่ายต้องเสียภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 ๔.๒ ต้องติดต้ังปูายใหม่ในเขตพื้นท่ี ๑๐ หมู่บ้าน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทรัพย์สินท่ีเข้าข่ายต้องเสียภาษีท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองพลับ จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติดําเนินการแก่ผู้บริหาร  
 ๖.๒ จัดทําคําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีออกสํารวจทรัพย์สินท่ีเข้าข่ายต้องเสียภาษี  
 ๖.๓ แจ้งงานประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศเสียงตามสายแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบล่วงหน้า 
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 ๖.๔ จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อสอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 ๖.๕ เจ้าหน้าท่ีออกสํารวจทรัพย์สินท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี คือโรงเรือน ร้านค้า หอพัก ห้องเช่า และ
ปูายท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 6.6 นําข้อมูลท่ีออกสํารวจเพื่อประเมินภาษีและทําหนังสือแจ้งผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี 
 ๖.๗ แจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศเสียงตามสาย แจ้งกําหนดการชําระภาษีให้แก่ประชาชน  
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
เพื่อใช้ดําเนินการโครงการออกสํารวจทรัพย์สินท่ีเข้าข่ายต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนีย มต่าง ๆ จํานวน 
30,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
1๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - ตัวชี้วัด 
     การสํารวจข้อมูลครบถ้วน  
 - ผลลัพธ์ 
     ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองด้วยการมาชําระภาษีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงการ โครงการ บ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม 
 ๒. หลักการและเหตุผล 
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 การมีสุขภาพดี เป็นเปูาหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาติ ซึ่งหากประเทศชาติใด ประชาชน มีสุขภาพดี 
ย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นมีความเจริญมั่นคง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยีและ ความเป็นผู้นํา
ของโลก การท่ีประชาชนมีสุขภาพท่ีดี จึงมีความสําคัญและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ความ
เจ็บปุวยของประชาชนในปัจจุบันแบ่งออกเป็นปุวยด้วยโรคติดต่อ และปุวยด้วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่ง 
โรคติดต่อท่ีสําคัญและเป็นปัญหาในพื้นท่ีตําบลหนองพลับ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ส่วนโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และเจ็บปุวยด้วยอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย เป็นต้น 
 โรคติดต่อมีปัจจัยองค์ประกอบของการเกิดโรค ประกอบด้วย บุคคล เช้ือโรค พาหนะนําโรค และ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าว ไม่ให้เอื้อต่อการเกิดโรค คือ 
บุคคลต้องมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ เช้ือโรคต้องไม่มีหรือมีจํานวนน้อย พาหนะนําโรคไม่มีหรือมีน้อยและ    
ท่ีสําคัญคือส่ิงแวดล้อม ต้องถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของบุคคลต้องสะอาด          
ถูกสุขลักษณะจึงจะทําให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเช้ือโรค และการปรับปรุงควบคุมหรือรักษา สภาพแวดล้อม 
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นส่ิงท่ีประชาชนในทุกหมู่บ้าน / ทุกชุมชนทําได้ ปฏิบัติได้ในวิถี ชีวิตประจําวันของ
แต่ละบุคคลแต่ละหลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านใดชุมชนใดมีการปรับปรุงรักษาความสะอาดของ ท่ีพักอาศัยให้ได้
มาตรฐานเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการปูองกันโรคติดต่อต่าง ๆ ในชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ไม่เจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ซึ่งการ ดําเนินการ
ปูองกันควบคุมโรคติดต่อจะได้ผลจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ทุกหลังคาเรือน ทุกภาค ส่วนจึงจะได้ผล
อย่างยั่งยืน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้จัดทําโครงการบ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงามขึ้น เพื่อ 
กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดและร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านในท่ี 
พักอาศัยของตนเองให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและรักษาให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ซึ่งถ้าหมู่บ้าน/ชุมชนมีความ 
สะอาดแล้วโรคติดต่อต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนก็จะลดลงได้เป็นอย่างมากส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง ส่งผลให้มีภาวะเศรษฐกิจท่ีดีต่อไปได้  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนัก และร่วมมือกันรักษาความสะอาดใน 
บ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
 ๓.๒ เพื่อเป็นการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 
 ๓.๓ เพื่อประกาศเกียรติคุณหมู่บ้าน / ชุมชน ท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานปูองกันควบคุม 
โรคติดต่อโดยการรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน เชิดชูเกียรติให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเป็นตัวอย่างท่ีดีในการ 
ดําเนินงานปูองกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เข้าประกวดตามโครงการฯ ได้รับรางวัล      
จํานวน ๓๕ หลัง  
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๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑ จัดทําโครงการ เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ประชุมช้ีแจงโครงการแก่ผู้นําชุมชน , อสม. ประชาชนในทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข      
และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องเพื่อทําความเข้าใจและขอความร่วมมือในการดําเนินงาน 
 ๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖.๔ จัดกิจกรรมดําเนินการรณรงค์ทําความสะอาดหมู่บ้าน / ท่ีพักอาศัย (บ้านเรือน) ให้ถูก 
สุขลักษณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงามอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยประชาชน อสม. , ผู้นํา 
ชุมชน, ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนทุกภาคส่วน 
 ๖.๕ แต่งต้ังคณะกรรมการ ออกประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๖.๖ มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านท่ีชนะเลิศและหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 ๖.๗ รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลําดับ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ปีงบประมาณ ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินงาน 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ       
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (โครงการบ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม) งบประมาณต้ังไว้ จํานวน     
2๐,000 บาท  
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 การสํารวจข้อมูลครบถ้วน 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองด้วยการรณรงค์ทําความสะอาดหมู่บ้าน/           
ท่ีพักอาศัย (บ้านเรือน) ให้ถูกสุขลักษณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๑ การปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนัก 
 ๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
       ๑.๒.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ลําดับที่ ๔ 

๑. ชื่อกิจกรรม โครงการให้ความรู้เร่ืองการปลูกผักปลอดสารพิษ (สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง)  
๒. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม 
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจนของราษฎร 
พร้อมท้ังได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ      
โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง  “พออยู่   
พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชน สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ ของพื้นท่ี และความพร้อมของ
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน กองสวัสดิการสังคม จึงจัดทําโครงการให้ความรู้ เรื่อง
การปลูกผักปลอดสารพิษ (สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง) ซึ่งเป็น    
หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับประชาชน และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และผู้ท่ีมีความสนใจในตําบลหนองพลับ 
 ๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับประชาชน และผู้ท่ีมีความ สนใจใน
ตําบลหนองพลับ 
 ๓.๓ สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
 ๓.๔ สามารถนําผักปลอดสารพิษไปแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ 
 ๓.๕ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และผู้ท่ีมีความสนใจ หมู่ท่ี ๑ - ๑๐ ในตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ  
 ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับผู้ร่วมโครงการ  
 ๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
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 ๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินงาน 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (โครงการให้ความรู้เรื่องการปลูก
ผัก ปลอดสารพิษ) งบประมาณต้ังไว้ จํานวน ๓๐,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบล     
หนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ  
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผักปลอดสารพิษ  
 ๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
 ๑๐.๔ มีรายได้เพิ่มข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
 ๑๐.๕ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๓ การปลูกจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
       ๑.๓.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

ลําดับที่ ๑ 
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๑. ชื่อกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) กิจกรรมการ
ดําเนินงานหลักสูตรโตไปไม่โกง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และ/ หรือ
สถานศึกษาในสังกัดของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับให้การอุดหนุน  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน 
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี 
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ 
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ี 
ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนา 
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ 
และหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด 
การศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 
๖ ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี 
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ กําหนดให้ 
รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด กิจกรรม 
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และ
ค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และ เป็น
การปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองใน การ
กระทําใด ๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุก
รูปแบบ 
 ๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน          
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน ภายในตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 
 ๖.๒ แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณานําหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ/หรือ 
สถานศึกษาในสังกัดของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับให้การอุดหนุน 
 ๖.๓ ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทํางานฯ  
 ๖.๔ ติดตามการดําเนินการ 
 ๖.๕ สรุปผลการดําเนินการ  
๗. ระยะเวลาดาํเนินงาน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ปีงบประมาณ ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานระดับก่อนวัยเรียน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 เกณฑ์การให้คะแนน : รอบการประเมิน (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม)  

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส และการปูองกัน
การทุจริตสูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

1 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส และการปูองกัน 
การทุจริตสูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 

2 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส และการปูองกัน 
การทุจริตสูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 

3 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส และการปูองกัน 
การทุจริตสูงขึ้น ร้อยละ ๙๕ 

4 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส และการปูองกัน | 
การทุจริตสูงขึ้น ร้อยละ 100 

5 คะแนน 

 ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการนําหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ/หรือสถานศึกษาในสังกัด 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับให้การอุดหนุน 
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต         
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา ประโยชน์
ส่วนรวม 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๓ การปลูกจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
       ๑.๓.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
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ลําดับที่ ๒  

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตเป็นปัญหาสําคัญท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ดังนั้น การปลูกจิตสํานึกของ       
คนในชาติให้มีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งท่ีเด็กและเยาวชนท่ีจะต้องสร้างชาติในอนาคต โดย 
ส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต     
เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้น และเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและ 
เยาวชนในชุมชน ต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 ๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะทํางานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกําหนดรูปแบบ 
กิจกรรม แนวทางในการดําเนินการ 
 ๖.๒ จัดประชุมคณะทํางานฯ  
 ๖.๓ ดําเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบท่ีกําหนด 
 ๖.๔ สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ปีงบประมาณ ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๑๐.๒ สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้าน 
การทุจริตและเสียสละเพื่อส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป 
 
มิติที่ ๑ การปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนัก 
 ๑.๓ การปลูกจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
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       ๑.๓.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

ลําดับที่ ๓ 

๑. โครงการ : กิจกรรมเด็กดีศรีหนองพลับ (การบําเพ็ญประโยชน์)  
๒. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัยความมีน้ําใจ และการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม โดย    
การคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และชุมชนควบคู่กันไปกับการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้มี 
ความมั่นคง และยั่งยืน พัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้ อื่น การทํา
ประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นของตนเองรวมไปถึงปลูกฝังให้นักเรียนรักบ้านเกิดของตนอีกด้วย 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดให้สถานศึกษาจัด กิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตอาสา รู้จักการทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม ดังนั้น ฝุายบริหาร การศึกษา ได้
เล็งเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เพราะโรงเรียนในเขตองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ต้ังอยู่ในชุมชน การดูแลช่วยเหลือ ทําประโยชน์ให้กับชุมชนจึงเป็นส่ิงสําคัญ เพื่อให้ชุมชนและ โรงเรียนมีความ
มั่นคงร่วมกัน จะเห็นได้ว่าการบําเพ็ญประโยชน์มีความสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้จัดทําโครงการกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ขึ้นเป็นโครงการ ต่อเนื่อง  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ 
 ๓.๒ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของตนเอง คุณค่าของผู้อื่นและคุณค่าของ 
ส่ิงแวดล้อม 
 ๓.๓ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และสร้างพฤติกรรมท่ีดีในการช่วยเหลือสังคม  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คัดเลือกเด็กนักเรียนในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จํานวน ๕ 
โรงเรียน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
 
 
 
 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
 ๖.๒ เสนอโครงการต่อโรงเรียนในเขตพื้นท่ี  
 ๖.๓ เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร  
 ๖.๔ ประชุมเตรียมความพร้อม  
 ๖.๕ ปฏิบัติกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 6.๖ สรุปประเมินผล 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ปีงบประมาณ ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ   
เพื่อใช้ดําเนินการโครงการกิจกรรมเด็กดีศรีหนองพลับ (การบําเพ็ญประโยชน์) จํานวน ๓๐,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - ตัวชี้วัด 
   จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 - ผลลัพธ์ 
   นักเรียนมีจิตสาธารณะ และมีความภาคภูมิใจในการทําประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ลําดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๒. หลักการและเหตุผล 
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 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาแล้ว  
๓ ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่ เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไป
จนถึงวันท่ี 31 กันยายน 2565 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติ และประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก เพื่อให้ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่า ๕๐ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาล ท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ี ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร ราชการ 
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็น    
กลไกหนึ่ง ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ 
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการ 
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีส่วน 
การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อ 
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเอง ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน และ       
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 ๓.๒ เพื่อการกําหนดนโยบายในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 
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 ๓.๓ เพื่อการสนับสนุนงบประมาณ และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ครั้ง  
๕ พื้นที่ดําเนินการ 
 ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําโครงการประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖.๒ กําหนดนโยบายในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมด้วยความโปร่งใส 
 ๖.๓ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อสาธารณชนภายในเขตพื้นท่ี 
 ๖.๔ รายงานผลการดําเนินงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
8.งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
เพื่อใช้ดําเนินการโครงการประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
๓๐,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 - ตัวชี้วัด 
 ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในเขตความรับผิดชอบของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 - ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
 
 
 
 
ลําดับที่ ๒ 

๑. ชื่อมาตรการ มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ประกอบกับมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้ขยาย
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กรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี 31 กันยายน 2565 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ ทุจริต  ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ ธรรมาภิบาล ท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ี ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ          
ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๗,๘๕๒ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการ 
กระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ งนําไปสู่การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ การพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 
ยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ 
พื้นท่ี ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง 
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้เห็นถึงความสําคัญในการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมท่ีไม่ทน      
ต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น     
มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 
 
 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองพลับ อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๓.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
สู่การรับรู้ของสาธารณชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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 ๔.๑ การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
ตําบลหนองพลับ สู่การรับรู้ของสาธารณชน 
 ๔.๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๖.๒ ผู้บริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา หน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต และประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 ๖.๓ ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 - ประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๗๐ ทราบถึงเจตจํานงทางการเมืองของผู้บริหารองค์การบริหาร   
ส่วนตําบลหนองพลับ ในการต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 - มีการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม มาตรการ ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารตามแผนปฏิบัติการ 
ปูองกันการทุจริตส่ีปี อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของโครงการท้ังหมดต่อปี 
 ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ผู้บริหารได้แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม  
 ๑๐.๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
       ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ 
บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย 

ลําดับที่ ๓ 
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1.ชื่อโครงการ : บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๒.หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ บริหาร 
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้าง จิตสํานึก 
ในการทํางาน และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง ต่อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก้ปัญหาการขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ี เป็นปัญหาเรื้อรัง
ท่ีมีส่วนปั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการปูองกัน และ แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ันอย่างแท้จริงในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย ดังกล่าว ทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะทําให้ปัญหาการคอร์รัปช่ันลดน้อยลง และ หมดไปได้ในท่ีสุดนั้น
ต้องมีหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาค ราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคม อย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูก จิตสํานึกของคนไทยร่วมต้าน
ภัยทุจริต ควบคู่กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อ หรือสนับสนุน การทุจริตคอร์รัปช่ัน ท้ังนี้ 
กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ รับผิดชอบ และการ
ตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น แนวทางในการบริหาร
จัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใน ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้นํา
กรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหาร การปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทย มีพัฒนาการ เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
แล้ว แต่อย่างไรก็ตามสําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ ปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรรัฐนั้น ปัจจุบันยังอยู่บนความหลากหลายใน อง ค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล     
ซึ่งประกอบด้วยความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ    
และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของ ธรรมาภิบาลเหล่านั้น มาใช้เป็น
เครื่องมือ มีกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ จะต้องคํานึงถึง
กรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน่วยงาน องค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้ าง
ระบบกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหาร ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 
 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 ๓.๒ เพื่อให้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
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 ๓.๓ เพื่อให้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 ๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ 
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากร  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
 ๖.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 ๖.๓ ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๖.๔ จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๖.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ  
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เพื่อ
ใช้ดําเนินการโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน ๓๐,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - ตัวชี้วัด 
   จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 - ผลลัพธ์ 
   ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลนําไป ประยุกต์ใช้
ในการทํางาน 
 
 
 
 
ลําดับที่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ : สมุดความดีพนักงานจ้าง  
๒.หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัยใน       
การปฏิบัติงานซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา 
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เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน 
การอ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงานยังส่งผลให้การประเมินเป็นท่ียอมรับ ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ 
ปฏิบัติงานด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ ท่ีผลของงาน      
หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นคล้ายกันทําให้ทราบถึงวิธีกี่แก้ไข เกิดการ 
แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าว จึงได้ จัดทํา
สมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเป็นเครื่องมือใน       
การควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่ 
องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัด และพนักงาน องค์การบริหารส่วน  
ตําบลหนองพลับ 
 ๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องาน    
ท่ีได้รับมอบหมาย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้พนักงานมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑ กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจํา    
ทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 ๖.๒ รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี  
๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ   
เพื่อใช้ดําเนินการโครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง จํานวน ๓๐,000.- บาท 
 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - ตัวชี้วัด 
   จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
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 - ผลลัพธ์ 
   พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที่ ๕ 

๑. ชื่อมาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
๒. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เป็นบุคลากรท่ีมีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางาน 
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ขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางาน 
ขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มี 
คุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้าง 
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงาน 
บุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และ 
ตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของ ผู้บริหาร
ให้ปรากฏชัดเจน 
 ๓.๒ เพื่อกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนตําแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 ๓.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 ๓.๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ท่ีถูกต้อง โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และปูองกันการได้รับคําส่ังจากผู้บังคับบัญชาท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ผู้บริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
 ๖.๒ แต่งต้ังคณะทํางาน เพื่อให้สามารถนําเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ี 
โปร่งใส 
 ๖.๓ จัดทํามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทํางานท่ีโปร่งใส ปูองกันการรับการร้องขอ/ส่ังการ ด้วย 
วาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ และตรวจสอบได้ 
 ๖.๔ กําหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ 
ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในกรณีท่ีได้รับคําส่ัง/นโยบายท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ 
ไม่เป็นธรรม 
 
 ๖.๕ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนตําแหน่ง และการ 
มอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม 
 ๖.๖ ประกาศเผยแพร่มาตรการ และติดตามการดําเนินการตามมาตรการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ 



38 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
 ๑๐.๒ แนวทางปูองกันการได้รับคําส่ังจากผู้บังคับบัญชาท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ  
 ๑๐.๓ กลไกให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 ๑๐.๔ ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ไม่น้อยกว่า ๘๐ % 
 ๑๐.๕ บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า ๘๐% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
       ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด 

ลําดับที่ 6 
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๑. ชื่อมาตรการ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย 
ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทํา 
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริห ารงานด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์      
ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญ เพื่อปูองกันการใช้จ่าย 
งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงได้จัดทํามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
 ๓.๒ เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 ๓.๓ เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ มีมาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ โดยจัด
ประชุม จัดทําคําส่ังคณะทํางาน ประชุมคณะทํางาน 
 ๖.๒ มีมาตรการปูองกันในการเอื้อประโยชน์ธุรกิจของตน/พวกพ้อง โดยกําหนดมาตรการ/ แนวทาง/
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ๖.๓ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนําผลการวิเคราะห์นําเสนอผู้บริหารเพื่อปรับปรุง 
กระบวนการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป โดยติดตามการดําเนินการตามมาตรการ รายงานผล ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงแนวทางในการดําเนินงาน 
 
 ๖.๔ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือส่ือ 
ช่องทางอื่น ๆ โดยจัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 
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 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีมาตรการปูองกันและกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 ๑๐.๒ มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างของ องค์กร
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที่ ๗ 

๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการ 
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและ 
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การ 



41 
 

บริหารส่วนตําบลหนองพลับ จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับให้ความสําคัญ เพื่อปูองกันการใช้ 
จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองพลับ จึงได้จัดทํากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับทุกโครงการ  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการ  
 ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๓ เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล     
หนองพลับ ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
       - ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
       - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
       - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
       - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
       - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
       - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 ๖.๒ นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพลับ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็น
ต้น 
 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕65 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 
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 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๑๐.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ครบทุกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
       ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง   
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ลําดับที่ 8 
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๑. ชื่อโครงการ : ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ  
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความ 
พิการ สภาพทางกายภาพ หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการ โดยถือว่าประชาชนเป็น 
ศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐ และการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ 
สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบ หรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับได้     
มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกัน หรือการตรวจสอบ เพื่อปูองกัน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการรวมถึงการอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การ 
บริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
และให้บริการอย่างยุติธรรมเสมอภาค. 
 ๓.๒ เพื่อแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่างชัดเจนแก่ประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๓ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน ตําบล
หนองพลับ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 ๓.๔ เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น และสามารถนํามาปรับปรุงแก้ไข (ในกรณีท่ีควรปรับปรุงแก้ไข)  
๔. เป้าหมายผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน 
 ๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองพลับ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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 ๖.๓ จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และ 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 ๖.๔ จัดให้มีระบบปูองกัน หรือตรวจสอบ เพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีนําเทคโนโลยี ม า
พัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส โดยการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 
 ๖.๕ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่
ประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
8.งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง พลับ 
เพื่อใช้ดําเนินการโครงการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน จํานวน ๓๐,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 - ตัวชี้วัด 
   ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 - ผลลัพธ์ 
   ประชาชนได้รับการบริการท่ีชัดเจนและถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที่ ๙ 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีของ 
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องค์การบริหารส่วนตําบล ท้ังเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่ วนตําบล 
พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากภารกิจและผู้มาขอรับ 
บริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการ เกิด
ความล่าช้า และการให้บริการไม่เป็นระบบ ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าท่ี ถือ
เป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐ 
เส่ือมประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
อย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ . ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมายโดย 
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จ ในระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน - หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความ ทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ สําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธร รม      
ต่อผู้มารับบริการ 
 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ ต้องการ
ของประชาชน 
 ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมีให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ 
กระทําการ ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําคําส่ังคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ  
 ๖.๒ ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ  
 ๖.๓ จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
 ๖.๔ จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
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 ๖.๕ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนํามา 
ปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ - การ 
ให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี 
 ผลลัพธ์  
 - มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานท่ีให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี 
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       ๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ ประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลําดับที่ ๑๐ 

๑. ชื่อกิจกรรม : การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ี ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้ 
การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าปีท่ีผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ 
ทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหาร 
จัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็น 
สําคัญ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 ๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 ๓.๓ เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้ส้ันลง  
 ๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
 ๔.๓ ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป  
 ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ 
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
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6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี 
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ 
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ 
ประชาชนท่ี นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หรือปลัดองค์การ 
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา 
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ 
 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองพลับและผู้บริหารทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 
ให้บริการของ เจ้าหน้าท่ี 
 ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๑๐.๔ ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและทํา ให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที่ ๑๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
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๒. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง     
เป็นกฎหมายท่ีเป็น ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า          
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี 
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก 
หน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของ 
ประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการ
ดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตาม แนวทาง
พระราชกฤษฎีกานี โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ อํานวย
ความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ บริการสาธารณะ ท่ี
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ และพึงพอใจ 
รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๓.๒  เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี เกิดขึ้นได้ 
 ๓.๓ เพื่อปรับทัศนคติ วิธี คิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ 
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ วัดผล
การดําเนินงาน ได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
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 ๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ 
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
       ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
       ๖.๔.๒ ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
       ๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
       ๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
       ๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
       ๖.๔.๖ จัดทําคําส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 
ประชาชนท้ังเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
       ๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 ๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่อง ใน
การจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่ งขึ้นอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน        
ผู้มาติดต่อขอรับ บริการ 
 ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล การ
ดําเนินงานได้ 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี 
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       ๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลําดับที่ ๑๒ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น  
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/ 
มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง 
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ 
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงาน 
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลด 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ 
ต้องการ ของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน 
 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
 ๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพื่อปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 ๓.๕ เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ภายใต้กรอบอํานาจ หน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ รอง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
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 ๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หรือหัวหน้าส่วน ราชการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ดําเนินการออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ ส่ังการ 
 ๖.๓ สําเนาคําส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ปลัดองค์การบริหาร ส่วน
ตําบลหนองพลับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน แจ้งเวียน ให้
ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  
 ๑๐.๒ ประชาชนได้รับความสะดวก และการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ  
 ๑๐.๓ ลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี 
ประจักษ์ 
       ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ลําดับที่ ๑๓ 

๑. ชื่อกิจกรรม : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  
๒. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบ   
เพื่อบรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจทําให้ขาดการคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อ 
คุณธรรม จริยธรรมในจิตสํานึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทําให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่น ๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่าง ท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วน 
ตําบลหนองพลับ จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลท่ีมีความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ 
สังคมท่ีสงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
เพื่อการปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดท่ีว่า ความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓.๒ เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดี      
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ เพื่อสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓.๔ เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร     
ส่วนตําบลหนองพลับ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความ     
ช่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.1 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๔.๒ ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๓ การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจํานวน        
ไม่น้อยกว่า 10 คน/ป ี
 
 
 
 
 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
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 พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดต้ังคณะทํางานฯ  
 ๖.๒ ประชุมคณะทํางาน 
       - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
       - พิจารณาคัดเลือก  
 ๖.๓ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ 
 ๖.๔ จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตน ให้
เป็นท่ีประจักษ์ผ่านทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ ส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น 
 ๖.๕ เชิญบุคคลท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน 
ประชาชนในชุมชนตามโอกาสต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
 ๖.๖ จัดทําทําเนียบหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ จํานวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 
       ๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ลําดับที่ ๑๔ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการหลักเกณฑ์การให้รางวัลและการลงโทษ สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ      
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญ และเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่น ท้ังยัง
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในการบําบัดทุกข์บํารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต ท่ีดีให้แก่ ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการท่ีประชาชนในแต่ละ ท้องถิ่น จะมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี มีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของพนักงานส่วนตําบล และ พนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละเวลาให้แก่ประโยชน์ ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยเป็นผู้มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดิน ด้วยการกระทํา
ทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ โดยน้อมนําพระราชจริยวัตร พระราช กรณียกิจ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ ประชาชนโดยตรง 
การมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละเวลาให้แก่ประโยชน์ ส่วนรวม อย่างเต็ม
ความสามารถ และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยเป็นเครื่องมือสําคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการ และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทาง ท่ีถูกต้อง
เหมาะสมนํามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรือง ของ
ประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน องค์การ บริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ ให้ความสําคัญด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และ        
การปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ การให้บริการประชาชน จึงจัดทําโครงการมาตรการ 
หลักเกณฑ์การให้รางวัล และการลงโทษสําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขึ้น เพื่อเสนอนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน    
ตําบลหนองพลับ ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเอง 
 ๓.๒ เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน     
ตําบลหนองพลับ ผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละเวลาให้แก่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
 ๓.๓ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ  
 ๓.๔ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  
 ๓.๕ เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง  
 ๓.๖ เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีวินัยในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเอง  
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 ๓.๗ เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ คัดเลือกพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ผู้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเอง และผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละเวลา ให้แก่
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถปีละ ๒ ครั้ง 
 ๔.๒ จัดทําประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ จํานวน ๓ ฉบับ (5 เดือนต่อ ๑ ฉบับ ) 
  - รางวัลดีเด่น ๑ ฉบับ  
  - รางวัลดี 1 ฉบับ  
  - รางวัลชมเชย ๑ ฉบับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 ฝุายบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.๑ เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.๒ เพื่อให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างในสังกัดรับทราบในโครงการ และวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ 
 6.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ขององค์การ บริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเอง และ ผู้มีจิต
สาธารณะ เสียสละเวลาให้แก่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
 6.๔ ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ในการปฏิบัติงาน ตาม
หน้าท่ีของตนเอง และผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละเวลาให้แก่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
 6.๕ ดําเนินการตามโครงการ 
 6.๖ ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖5  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังงบประมาณในหมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จํานวน ๕,000.-บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - ตัวชี้วัด 
    จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 - ผลลัพธ์ 
    พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 
ลําดับที่ ๑๕ 
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๑. ชื่อกิจกรรม : เชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี    
ส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวั ฒนธรรม ท่ีเป็น 
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ      
ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนํา     
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น 
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๓.๒ เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใน เขต
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการมี           
จิตสาธารณะ 
 ๓.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
พลับ 
 ๔.๒ ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๒ ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เพื่อคัดเลือกบุคคล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๓ จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
       - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น 
       - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น  
 ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
 ๖.๕ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 ๖.๖ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ จิตสาธารณะ
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีค่านิยม ยกย่อง   
เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของบุคคลท่ีเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี 
ประจักษ์ 
       ๒.๔.๓ ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดับที่ ๑๖  

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ ทรงมี
พระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ต้ังแต่ก่อน 
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่
ได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน 
เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภค โดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด 
คละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสมต่อมามีการพัฒนาเป็น 
การเกษตรเพื่อการบริโภค และจําหน่ายทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภค และ 
จําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวกินได้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นท่ีเล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี 
และสารพิษตกค้างทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่ น่าอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช้บริโภคใน 
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน 
สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้เห็น 
ความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็น 
ลําดับแรก จึงได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดเลือก 
ประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ํา และต้นทุนในการใช้จ่าย 
ลงได้ และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่ 
เกษตรกร ได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี ๙ มาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่ เกษตรกร 
ได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลท่ี 
๙ มาใช้ในการดําเนินชีวิต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
6. วิธีดําเนินการ 
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 ๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพลับ เพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน ดําเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการ 
คัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๖.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง เพื่อทําหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติ ผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ จาก
ชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอช่ือผู้ท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือให้ผู้บริหาร ทราบ 
และเห็นชอบ 
 ๖.๕ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
8.งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ   
เพื่อใช้ดําเนินการ โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
จํานวน 3o,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ฝุายสวัสดิการและพัฒนาสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
๑๐. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 - ตัวชี้วัด 
    จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 - ผลลัพธ์ 
    ประชาชนผู้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที่ ๑๗ 
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว ทางการ
ดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อ การ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภค และจําหน่าย 
ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง เศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจ พอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบ พึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้ สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย ของครอบครัวแทนท่ี
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงจัดทํากิจกรรมขึ้นเพื่อคัดเลือก 
ประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่าย 
ลงได้ และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต 
ชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและ 
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร       
ได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างถ่ายทอดให้แก่ 
เกษตรกรภายในหมู่บ้าน  
๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. สถานที่ดําเนินการ 
 พื้นท่ีหมู่บ้าน เขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
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 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบท่ีน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    
ในการดําเนินชีวิต ประจําตําบลหนองพลับ 
 ๖.๒ ดําเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบท่ีน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
 ๖.๓ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 
 ๖.๔ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลท่ีได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ 
สาธารณชนต่อไป 
 ๖.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานส่งเสริมการเกษตร สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ จํานวนบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๑๐.๒ ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 ๒.๕ มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
       ๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ลําดับที่ ๑๘ 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าท่ีด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และ  
การใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การดําเนินการ
บริหารจัดการต่าง ๆ ต้องคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา
ข้อครหาในการทุจริตหรือดําเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของ ภาครัฐ 
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายใน องค์กรท่ี
นําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการ ต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิง
สําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ ประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้จัดทํามาตรการ  “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ 
ราชการ” ท่ีกําหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ สํานัก/กอง) นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
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 ๖.๑ ประชุมหน่วยงาน 
 ๖.๒ กําหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ในการปฏิบัติ ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของ องค์กร 
โดยมีกรอบดังนี้ 
 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ  
 - ห้ามปฏิบัติหน้าท่ีเอื้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพวกพ้อง  
 - ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค  
 ๖.๓ ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
 ๖.๔ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี  
 ๖.๕ กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 ๖.๖ รายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดําเนินการปรับปรุง 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในปีต่อไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับในการปฏิบัติราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
 - ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 ๒.๕ มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
       ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ 
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลําดับที่ ๑๙ 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ 
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม 
อํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของการ 
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้ 
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน 
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้มีมาตรการ  “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี 
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี 
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เพื่อกําหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
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 6.๑ กําหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับ ดูแล
และองค์กรอิสระ อาทิ 
       - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
       - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ 
คณะทํางาน LPA 
       - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
       - การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 ๖.๒ รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ 
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 ๒.๕ มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
       ๒.๕.๓ ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

ลําดับที่ ๒๐ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ                 
ยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ 
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองพลับขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ี 
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
 ๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต เป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 ๖.๒ จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียน 
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
และดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองพลับ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน 
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ 
ต้องการ 
 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ  
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ      
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที่ ๒๑  
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๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร   
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น            
คําร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน ของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้จัดทํา มาตรการกํากับการ 
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
ดําเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ สร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายให้แก่ 
ประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อมีกระบวนการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
 ๓.๒ เพื่อมีมาตรการกํากับติดตามการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในขั้นตอนการ ดําเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ รวมถึงขั้นตอนการ            
ลงโทษผู้กระทําผิดอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  
๔. เป้าหมาย 
 มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๖.๒ แต่งต้ังคณะทํางาน : 
 ๖.๓ กําหนดมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การ   
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
      - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
      - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําความผิด 
 ๖.๔ กํากับติดตามการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง     
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๖.๕ เผยแพร่ มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การ 
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้สาธารณะชนทราบ 
 ๖.๖ รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้ผู้บริหารทราบ 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีกระบวนการกํากับการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กล่าวหา
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
 ๑๐.๒ ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ     
เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
       ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ลําดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีทําการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ ต่าง ๆ     
ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล หนอง
พลับ จึงได้ให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ โดยมีงาน 
ประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรว จดูได้ เพื่อ 
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทาง 
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ ไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 ๓.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ประจํา ณ ท่ีทําการ ใน
การให้บริการประชาชน 
 ๓.๓ เพื่อให้การแสดงข้อมูลในการดําเนินงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น ปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่ืออื่น ๆ 
 ๓.๔ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลการบริการด้านข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
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 ๖.๑ จัดทําสถานท่ีให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบียน ข้อเท็จจริง 
 ๖.๒ จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่บทบาทอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เช่น การจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผล การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมายระเบียบกฏข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ 
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 ๖.๓ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหารทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
เพื่อใช้ดําเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จํานวน ๓๐,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - ตัวชี้วัด 
   จํานวนประชาชนท่ีมาใช้บริการ 
 - ผลลัพธ์ 
   เพิ่มช่องทางให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
       ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี การท่ี 
กฎหมาย ระเบียบ กฏข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้ 

ลําดับที่ ๒ 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอื่น ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้จัดทํามาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้ง่ายและสะดวก 
มากขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
 ๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภท
ขึ้นไป  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
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 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ 
       - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
       - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
       - แผนการดําเนินงาน  
       - แผนอัตรากําลัง  
       - แผนการจัดหาพัสดุ  
       - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
       - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
       - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
       - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
       - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
       - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
       - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
       - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที่ ๓ 
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน การ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ ตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค ประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน 
ของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติ หน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัด      
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน 
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และปิดประกาศข้อมูล 
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ  
 ๑๐.๒ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
 ๑๐.๓ ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี  
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
       ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับ 
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ลําดับที่ ๔ 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลหนองพลับ”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอื่น ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้ตระหนักและ 
เห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการ ของหน่วยงาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือ 
ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ 
หน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย  
 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วิธีดําเนินการ 
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 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
      - บอร์ดหน้าท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
      - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ร้านค้าตามหมู่บ้าน  
      - ประกาศเสียงตามสาย/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
      - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจํา และให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
      - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
      - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ผ่านส่ือมวลชน/
การจัดแถลงข่าว 
      - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
      - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร      
ส่วนตําบลหนองพลับ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
       ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ลําดับที่ ๕ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.เคลื่อนที่และการจัดประชุมประชาคมตําบล และหมู่บ้าน  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา โดยมีขั้นตอนดําเนินการให้มี 
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น 
การพัฒนา แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ 
 ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนา อีกท้ังเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน จํานวน ๑๐ หมู่บ้านได้มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมเสนอปัญหา ความต้องการ 
เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึง 
ได้จัดทําโครงการประชาคมหมู่บ้านฯ ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการของประชาชน และนําเสนอ 
แผนงาน / โครงการของแต่ละหมู่บ้านต่อผู้บริหาร ให้ได้รับทราบปัญหาและนําข้อสรุปท่ีได้จากการประชาคมไป 
ใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาส่ีปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในตําบลหนองพลับ  
 ๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
 ๓.๓ เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๓.๔ ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน ให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหา ความต้องการ ของ
แต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
 ๔.๓ โครงการและข้อเสนอเพื่อบรรจุแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้เรียงลําดับ ความสําคัญ
จากประชาคมแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน 
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 ๔.๔ กลุ่มเปูาหมายผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองพลับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง 
พลับ กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ กรรมการติดตาม และ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้แทนองค์กร 
ภาครัฐ/ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน อสม. อปพร. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ เป็นต้น  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 ๑๐ หมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทํา/เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
 ๖.๒ แต่งต้ังคณะทํางาน ประชุมคณะทํางาน เพื่อกําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการ 
 ๖.๓ ประสานเชิญกลุ่มเปูาหมาย โดยประชาสัมพันธ์ให้ท้ัง ๑๐ หมู่บ้านทราบ และเข้าร่วมการ ทบทวน
และปรับปรุงแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) / 
 ๖.๔ ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๕ ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
เพื่อใช้ดําเนินการ โครงการอบต.เคล่ือนท่ีและการจัดประชุมประชาคมตําบล และหมู่บ้าน จํานวน ๒๕,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตําบล
หนองพลับ 
 ๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ครอบคลุมปัญหา/ความต้องการ 
ของประชาชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถนําข้อสรุปท่ีได้จากการประชุมประชาคม ไปใช้ประโยชน์ใน 
การทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓ ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหาร ส่วน 
ตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
ลําดับที่ 6 



80 
 

๑. ชื่อกิจกรรม : การดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี 
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะไ ด้รับการบริการอย่าง 
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วน 
ตําบลหนองพลับ จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่ อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จาก
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วน ตําบล
หนองพลับ 
 ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
๔. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ ดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ี กําหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ คาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใด ๆ ท่ี อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ จัดทําคําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 ๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ 
จําเป็นและเร่งด่วน 
 ๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง      
ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
 ๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-9๐9๖๖๙ , ๐๘๑-๗๖๓๔๗00 
 ๖.๓ ทางโทรสารหมายเลข ๐๓๒-๙๐๙๖๗๐ 
 ๖.๔ ทางเว็บไซต์ WWW.nongplub.go.th 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชน     
ได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

 ๑๐.๒ สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๑๐.๓ แจ้งผลการ
ดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

       ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ลําดับที่ 7 
๑. ชื่อกิจกรรม : องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับเคลื่อนที่  

๒. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี 
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง 
สะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชน 
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทํากิจกรรม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
เคล่ือนท่ี โดยให้บริการงานด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าท่ี อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กร 
เอกชน ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การออกหน่วยจังหวัดเคล่ือนท่ี อําเภอเคล่ือนท่ี 
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วน 
ตําบลหนองพลับ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 ๓.๒ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 นําบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ออกไปให้บริการแก่ 
ประชาชนหมุนเวียนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น การออกหน่วยจังหวัดเคล่ือนท่ี อําเภอเคล่ือนท่ี  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 กําหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับเคล่ือนท่ี ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น การออกหน่วยจังหวัดเคล่ือนท่ี อําเภอเคล่ือนท่ี  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะนําไปให้บริการแก่ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับท้ังหมด 
 ๖.๒ กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับกองอําเภอหัวหิน และจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์) 
 ๖.๓ ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
 ๖.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี  
 ๖.๕ นํากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน  
 ๖.๖ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ซึ่งได้เข้าร่วม
โครงการ ฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่าง ๆ ขององค์การ บริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับอย่างท่ัวถึง 
 ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีโอกาสได้แสดงความ 
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับร่วมรับฟัง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานของ
องค์การ บริหารส่วนตําบลหนองพลับ และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
       ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง 
การได้รับ ระยะเวลา และผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ลําดับที่ ๘ 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ี ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับท ราบ 
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน 
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๓.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ มาปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค 
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
๔. เป้าหมายการดําเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 
๑๕ วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 6.๒ มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผล
การดําเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 ๖.๓ มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
อย่างเหมาะสม 
 ๖.๔ รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 
 
 
 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๓.๓.๑ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

ลําดับที่ ๘ 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองพลับ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หมวด ๑ องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร จัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วน ตําบล
หนองพลับในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทํา 
แผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทํา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับและตัวแทนประชาชนจาก ทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับและแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี 
ประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ
กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จํานวน ๑๔ คน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ แต่งต้ังเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา  
 ๖.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
 ๖.๓ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
 6.๔ การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ บางตําแหน่ง     
ในปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
จึงจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายใน 
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ระเบียบกําหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕8 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕9 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น แผนพัฒนาใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตําบล
หนองพลับ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ลําดับที่ ๙ 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน ตาบลหนอง
พลับ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
๔. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง ๑๐ หมู่บ้าน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร ส่วน
ตําบลหนองพลับในหลาย ๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วย การ
พัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 6.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ 
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 ๑๐.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน ร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๓.๓.๒ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ลําดับที่ ๑๐ 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 
๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี        
พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย กําหนด  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๓.๓ เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่ วน 
ตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล  
 6.๒ จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
 ๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
 ๖.๔ จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๖ การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
 ๖.๗ การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 ๖.๘ จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ พร้อมตัวชี้วัด 
 6.๙ การติดตามและประเมินผล 
 ๖.๑๐ การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ ปรับปรุง
ดําเนินการแก้ไขต่อไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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ลําดับที่ ๑๑ 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง    
กับหมวด ๕ และ หมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๑. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
 ๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/ หมู่บ้าน 
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้เกิดความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประซาชน 
 ๓.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๔. เป้าหมาย 
 ผู้แทนหมู่บ้าน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 ๖.๑ จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๖.๓ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนด 
๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 

ลําดับที่ ๑ 

๑. ชื่อมาตรการ : การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพลับ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยปูองกันหรือลดความเส่ียงจากการ 
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ 
สําคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ 
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน 
ประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม 
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง 
มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 ๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 ๓.๕ เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับทุกหน่วยงาน และพนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ 
ตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ 
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ 
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ัง
การบริหารงาน ด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังท่ีทางราชการ
กําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ นโยบาย 
 ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 ๑๐.๒ ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
 ๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
 ๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระลดน้อยลง 
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ลําดับที่ ๒ 
๑. ชื่อมาตรการ : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน         
พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ       
จึงได้ มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ทราบตามแบบท่ีระเบียบ ฯ กําหนด 
 ๓.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
 ๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
 ๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ 
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 5 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง 
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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 ๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
       ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบั ติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ 
ดูแล 

ลําดับที่ ๓  

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุม หรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ท่ียอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน ตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ัง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้าน อื่น ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานใน ภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและ สามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น ช่องทางรั่วไหลทํา
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ เกิดจากการ
กําหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง กระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ
ตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร เป็นไป
อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเส่ียงหรือผล เสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจ มีข้ึน 
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 ๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ 
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระ เบียบข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงาน ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงิน
แผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ 5 
 ๖.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ ปฏิบัติ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตําบล
หนองพลับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
 ๖.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป ข้อมูล 
 ๖.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดําเนินการแก้ไข   
 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
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มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 
       ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ลําดับที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร     
จึงมักจะกําหนด หน้าท่ีของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี 
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติ งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง 
การบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย ความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง
การโอน ย้าย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ท่ีมีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
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       - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การบรรจุแต่งต้ัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี 
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
       - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
       - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
       - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
       - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งต้ังประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
       - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ก่อน 
       - ในการออกคําส่ังการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จะออกคําส่ังแต่งต้ังได้ 
ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)  
 ๖.๒ การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 
       - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การเล่ือนระดับ/การเล่ือน ตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
       - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเลือนระดับ/ เล่ือน
ตําแหน่ง 
       - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน 
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
       - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 
       - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือน 
ระดับ/การเล่ือน ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
       - มีการออกคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
       - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ 
ดําเนินการท่ีตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้ 
       - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ก่อน 
       - ในการออกคําส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จะ
ออกคําส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อน วันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) 
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 ๖.๓ การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
       - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้ดําเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
       - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ 
       - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ 
พิจารณาการเล่ือนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
       - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ 
พิจารณาการเล่ือนขั้น เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี 
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ   
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
       - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ 
โต้แย้งผลการประเมินท่ี ไม่เป็นธรรม 
       - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ออกคําส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือน ตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้ พนักงาน
ทราบโดยท่ัวกัน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดย พิจารณา
จากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
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 ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ขององค์การ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 
       ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ              
การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

ลําดับที่ ๕ 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจน     
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ 
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้อง ท้ังระเบียบ กฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการ 
ท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง              
มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ 
ทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ 
ความถูกต้องได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันส้ินปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกําหนด 
เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชน ทราบทุกสาม
เดือน  
 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 ๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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ลําดับที่ 6  

๑. ชื่อกิจกรรม : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ 
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
หรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็น 
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไ ด้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ 
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ จึงจําเป็นต้อง 
มีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การ 
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความ
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๖. วิธีการดําเนินการ 
 6.๑ มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ  
 6.๒ มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  
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 6.๓ เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 6.๔ สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 
 ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพลับ ทําให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 
       ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

ลําดับที่ ๗ 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน  
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบ มีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้ดําเนินการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทน 
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ 
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี 
โอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการ 
บริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิด  
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ี 
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  
๓. วัตถุประสงค์ 
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 ๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 ๓.๒ เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๒ จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
พัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังให้มี 
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้ความสําคัญในการมีตัวแทน 
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด 
หากเกิดความเสียหาย 
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้ 
เจ้าหน้าท่ีและตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้าง อย่างละเอียดและถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีความโปร่งใส  
 ๑๐.๒ มีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
       ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

ลําดับที่ ๘ 

๑. ชื่อกิจกรรม : การอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข   
และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และ 
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่อง 
ขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ 
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทํา ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด           
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่น
และ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสําคัญและ
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เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระทําผิด
กฎหมาย หรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจการท่ีเป็นการ ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
กฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฝุายกฎหมายและคดี สํานักงาน
ปลัด จึงได้จัดทํา กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เพิ่มพูนความรู้ความ เข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๓.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน 
 ๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีความรู้ความเข้าใจ มิให้
ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต 
 ๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับมีความรู้ความเข้าใจ ใน
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําแผนงาน ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๖.๒ ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เข้ารับการอบรม  
 ๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
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 ๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ 
การยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน 
 ๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ ดําเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีความรู้ความเข้าใจ           
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
       ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย บริหาร
ตาม กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 

ลําดับที่ ๙ 

๑. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารเป็น กลไก
สําคัญท่ีใช้สําหรับติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อย และถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่
ความโปร่งใส และลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงได้ดําเนินโครงการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
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ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
การปฏิบัติงานโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา 
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ การต้ังกระทู้ รวมท้ังการทําความเข้าใจล่วงหน้าในข้อ
กฎหมาย ระเบียบ คําส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีฝุายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 
 ๓.๒ เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมาย และแต่งต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
และประเมิลผล  
๕ พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑ จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรับทราบ และใช้สําหรับ การ
ประชุม 
 ๖.๒ แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การ จัดซื้อจัด
จ้าง โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 ๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาท้องถิ่น  
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
เพื่อใช้ดําเนินการโครงการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย 
บริหาร จํานวน ๓๐,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - ตัวชี้วัด 
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   ฝุายบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  
 - ผลลัพธ์ 
   สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การ
ทุจริต 
       ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
 
ลําดับที่ ๑๐ 

๑. ชื่อโครงการ : การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริตการคอร์รัปชั่น  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การทุจริตการคอร์รัปช่ันได้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครอง ใน
รูปแบบสมบูรณายาสิทธิราช ท่ีสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจสังคมแนวด่ิงระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูก ปกครอง 
(Vertical Relations) มีการเอื้อเฟื้อ เอื้อประโยชน์ จุนเจือกันในวงญาติ (Nepotism) ซึ่งเป็นสาเหตุ สําคัญให้
เกิดการคอร์รัปช่ันในสังคมไทย การคอร์รัปช่ันเปรียบเสมือนโรคเรื้อรัง กัดกินการพัฒนาประเทศ โดย ประเทศ
ไทยต้องมีการสูญเสียงบประมาณไปกว่าปีละแสนล้าน หรือประมาณร้อยละ ๑๐ - ๓๐ ของ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีสูงมากและส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จึงจําเป็นท่ี ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น เครือข่ายใน
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การขับเคล่ือนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองกัน และปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น ให้ทุกภาค
ส่วนในสังกัดองค์กรปกครองในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมีส่วนร่วมใน การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง และปูองกันการทุจริตการคอร์รัปช่ัน 
 ๓.๒ เพื่อสร้างชุมชนเฝูาระวังการต่อต้านการทุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ   
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ และปูายประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่หลักการ แนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
 ๖.๒ จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุการณ์ทุจริตทางโทรศัพท์  
 ๖.๓ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
 ๖.๔ เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ  
 ๖.๕ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
 
 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ต้ังในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
เพื่อใช้ดําเนินการโครงการการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต จํานวน ๓๐,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 - ตัวชี้วัด 
   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  
 - ผลลัพธ์ 
   ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการระวังปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 
 
 




