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ค าน า 
องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีส่วนส าคัญยิ่งใน

การท าให้ประชาชนในชนบทได้มีโอกาสในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่
ต้องการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นมากข้ึน โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบล ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีชนบท ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝุายบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
กรรมการบริหาร ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล
และมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างานประจ า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่
จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจน
ค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีค าสั่งที่  69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวังเพ่ือ
สกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 

องค์การบริหารส่วนพังเทียม  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 
2564)ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ขึ้นเพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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1 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 
1)การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ  
จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น  
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้  

1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข็มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ - จัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง  
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 



2 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึนมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนท่ีมีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบกา รปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชัน  (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม  100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลกและเป็นอันดับที่  3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  
2559 ลดลง3 คะแนนจากปี  2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปญัหาหาการคอรัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3 ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความสบายยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจคนไทยบางส่วนมอง
ว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข็มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา 
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อารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ       ธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนพังเทียม  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ขึ้นเพ่ือก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ /กิจกรรม /มาตรการต่างๆที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนพังเทียม 
    2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการ
ฝุายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม รวมถึงประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
พังเทียม 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people's participation) และตรวจสอบ  (People’s audit)ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม  
 
4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการฝุายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม รวมถึง
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2) เป็นเครื่องมือหรือมาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
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3) มีการสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
4) มีกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
ที่มีเข็มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการฝุายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม รวมถึง 
ประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้าง
ค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรม
หลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึก
รักท้องถิ่นอันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข็มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเทียม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข็มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การปูองกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข็มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2562– 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคคลกรทั้งข้าราช 
การการเมืองฝุาย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา 
และฝุายประจ า
ขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1โครงการ อบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลพัง
เทียม 
1.1.3 กิจกรรมให้ความ 
รู้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเทียม 

50,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2(1)โครงการรักษ์
น้ า  รักษ์ปุา รักแผ่นดิน 
1.2.2.(2)โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราช 
ด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

 

 1.3 การสร้างจิต 
ส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก

และเยาวชน 

โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชน 

30,000 
 

30,000 30,000 
 

 

 รวม จ านวน  4 โครงการ 
           1 กิจกรรม 

    

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจต 
จ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจต 
จ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล      
พังเทียม 

- - - ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 

 2.2 มาตรการ 
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1(1) มาตรการ
มอบอ านาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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  ราชการ     

ส่วนที่ ๒ 



2.2.1(2) กิจกรรมสร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
2.2.3 โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

- 
 
 
 

20,000 
 

- 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 

20,000 
 
 

ไม่ใช้      
งบประมาณ 

 

 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลัก 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1  โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
2.3.2  มาตรการออก
ค าสั่งแต่งตั้งรองปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ไม่ใช้      
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 
 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่หน่วย 
งาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

2.4.2 กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 
 
 

- - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 2.5 มาตรการ 
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
2.5.2(1) กิจกรรมให้
ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนิน 
การตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพัง
เทียม 
2.5.2(2) มาตรการให้
ความร่วมมือกับหน่วย 
งานตรวจสอบท้ังภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 
2.5.3 มาตรการด าเนิน 
การเกี่ยวกับเรื่องร้อง 
เรียน กรณีบุคคลภาย 
นอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
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  ต าบลพังเทียม ว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมีชอบ 

    

 รวม จ านวน  2  โครงการ 
           5  มาตรการ 
           4  กิจกรรม 

    

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าว 
สารในช่องทางที่ 
เป็นการอ านวย 
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1มาตรการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม  
3.1.2 มาตรการ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม 
3.1.3 กิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลและ
ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
3.1.4 กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม” 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มาตรการจัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม 
3.2.2 มาตรการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 
 

 3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) 
3.3.2 มาตรการการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 

20,000 
 
 
- 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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  3.3.3 มาตรการ การ
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

- 
 

- - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 รวม จ านวน  1  โครงการ 
           6  มาตรการ 
           2  กิจกรรม 

    

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดการ
วางระบบและ
รายงานการควบ 
คุมภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1โครงการ  
จัดท าแผนการตรวจ 
สอบภายในประจ าป ี
4.1.2(1) กิจกรรม 
ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน 
4.1.2(2) โครงการ 
จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏิบัติ
หรือการบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.2 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพัง
เทียม 
4.2.3 มาตรการการ
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจ 
สอบของสภา
ท้องถิ่น 
 

4.3.1โครงการอบรม
และศึกษาดูงานของ
พนักงาน พนักงานจ้าง 
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

250,000 250,000 250,000  

 4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 กิจกรรมการติด
ปูายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 รวม จ านวน  3  โครงการ 
           2  มาตรการ 
           2  กิจกรรม 
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 รายละเอียดโครงการ  
ล าดับที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ : อบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

๒. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และก าหนดแนวนโยบายไว้หลาย
แหล่งได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ มาตรา ๗๘ (๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนา
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 
 แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดการที่ดีระบุไว้ว่า 
๘.๑.๓ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการใน
ต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมทั้งจะวางมาตรการส าหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพ่ือให้
เกิดขวัญและก าลังใจในการพัฒนาผลงาน และ ๘.๑.๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ภาค
ราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖สิงหาคม๒๕๕๑มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้๕ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่๔การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อ
เป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามโดยได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกลุ่มเปูาหมายด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 
ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อันได้แก่ ข้อ ๒ การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มี
อุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพ่ือส่วนรวมข้อ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปันข้อ ๑๑ มี
ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตาม
หลักของศาสนาข้อ ๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล และ

เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใส 
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ส่วนที่ 3 



2.  เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม น าความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

๔. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม     
 

๕. วิธีการด าเนินการ 
 5.๑   น าเสนอโครงการ 
 5.2  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 5.3  ด าเนินการ ตามโครงการ 
  5.4  ประเมินผล และรายงานผล 
  

๖. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
 

๗. งบประมาณ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  5๐,๐๐๐  บาท 
 

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

๙. สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล และเห็น
ความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใส 
       2. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ต่อประเทศชาติและ           
ประชาชน  
       3. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้มี           
คุณลักษณะ เป็นข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ล าดับที่ 2 

๑. ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
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 “ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย    
มิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เพ่ือปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล     
พังเทียม เก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.  เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม มี
จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง 
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

๔. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในการประชุมประจ าเดือน  
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม มีความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 10.2 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
  

รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่ 3 

1.ชื่อโครงการ :รักษ์น้ า  รักษ์ป่า  รักษาแผ่นดิน 
 

2.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  ได้แก่  การปูองกันรักษาทรัพยากรปุาไม้ที่เหลือให้คงอยู่  และการฟื้นฟูในกลับคืนมา
มีความสมบูรณ์  ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ส าหรับการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้โดยการปลูกปุา
ในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม  เช่น  เขตอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา        เขตห้ามล่าสัตว์
ปุา  พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ฯลฯ  และการปลูกปุาในพ้ืนที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น  เช่น  บริเวณโรงเรียน  วัด  
สถานที่ราชการ  ฯลฯ  จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพปุาอนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรมและการฟื้นฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นอกจากนี้  การส่งเสริมให้
ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกปุาเป็นการช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรัก
ต้นไม้  รักปุาไม้  หวงแหนทรัพยากรปุาไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม  อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาโลกร้อน  และเพ่ือ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และเพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงมีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับเรื่องปุาไม้ว่า  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นน้ า 
ฉันก็จะเป็นปุา  ปุาที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ า” 
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  จึงจัดท าโครงการ  “รักษ์น้ า  รักษ์ปุา  รักษาแผ่นดิน”  เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้เข้าร่วมสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถ  ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  ตลอดจนได้มีส่วนร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ือเป็นการแสดง
ความจงรักภักดี  ความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าอีกทั้งยังเป็น
การส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

3.วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี  ความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุก
หมู่เหล่า 
3.2  เพ่ือรณรงค์สร้างความตระหนักให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  เล็งเห็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนและร่วมปลูกต้นไม้เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน 
3.3  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนช่วยกันหวงแหนและรักษาปุาชุมชน 
3.4  เพ่ือสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและปุา 
3.5  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้  รักปุาไม้  หวงแหนทรัพยากรปุาไม้และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

4.  เป้าหมายด าเนินการ 
 เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี  
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5.  วิธีด าเนินการ 
    5.1  ประชุมชี้แจงและร่วมกันวางแผนการด าเนินการ  
    5.2  ร่างโครงการและเขียนโครงการที่ถูกต้องเสนอผู้บริหาร  
    5.3  ประชาสัมพันธ์โครงการ  
    5.4  ด าเนินการตามแผนงานโครงการ  
    5.5  ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ  
    5.6  สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปงีบประมาณ  2562 – 2564 
 

7.  สถานที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ต าบลพังเทียม   

 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
    จ านวน  20,000  บาท  
 

9. หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ 
      งานส่งเสริมการเกษตร  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1  ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้  แสดงความจงรักภักดี  ความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
     10.2  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  เล็งเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ภาวะโลกร้อนและร่วมปลูกต้นไม้เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน 
     10.3  มีพ้ืนที่ปุาในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  
     10.4  สนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและปุา 
    10.5   ปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้  รักปุาไม้  หวงแหนทรัพยากรปุาไม้และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่  4 

๑. ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

2.  หลักการและเหตุ 
   จากท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์
พืช  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน  การอนุรักษ์กรรมพืช ทางอบต.
พังเทียม ได้ร่วมประชุมรับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  และ
แนวทางท่ีต าบลพังเทียม  จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  โดยน าพระ
ราชกระแส  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ท าอย่างไรให้ชุมชน  มาให้โรงเรียน 
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โดยเฉพาะนักเรียน  ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และมีการท า DNA Fingerprint ในโรงเรียน”  การนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  โรงเรียน  มัสยิด  ในต าบลพังเทียม  เห็นพ้องต้องกัน  ที่จะร่วมสนอง
พระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ด าเนินกิจกรรมตามศักยภาพความ
พร้อม  และจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลพังเทียม”  เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการ
พ่ึงตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง  เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนต าบลพังเทียม  และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  มี  3  กรอบงานด าเนินงาน  โดยมีกิจกรรม  8  กิจกรรม ที่ด าเนินการได้แก่  
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
     กิจกรรมที่  1  กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
     กิจกรรมที่  2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
     กิจกรรมที่  3  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

2. กรอบการใช้ประโยชน์ 
     กิจกรรมที่  4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
     กิจกรรมที่  5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
     กิจกรรมที่  6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
3. กรอบการสร้างจิตส านึก 
    กิจกรรมที่  7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
    กิจกรรมที่  8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือสนองพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3.2  เพ่ือด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  ปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  และสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว  ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา  รวมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ) 
3.3  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา  ต าบลพังเทียม 
3.4  เพ่ือจัดตั้ง  “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลพังเทียม” 
4.5  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรปุาไม้ 
 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี  
 

5.  วิธีการด าเนินการ 
 ด าเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย  
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564  
 

7.  สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

8.  งบประมาณ 
 จ านวน  20,000  บาท  
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9.  หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ 
 งานส่งเสริมการเกษตร  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป็นการสนองพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 10.2  ด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  ปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  และสนับสนุนใน
การอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว  ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากร
ชีวภาพ  ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา  รวมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ) 
 10.3  จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา  ต าบลพังเทียม 
 10.4   มีการจัดตั้ง  “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลพังเทียม”  
 10.5   เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรปุาไม้ 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่  5 

1. ชื่อโครงการ :พัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
                    อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาเด็กและเยาวชนในเขตต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค าในภาพรวมแล้ว เป็นปัญหาของเด็ก
และเยาวชนในแบบหรือประเภทเดียวกันของประเทศไทย ส าหรับ ต าบลพังเทียม  ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน
จะเกิดจาก วัตถุนิยม นับเนื่องติดต่อกันกว่า 30 ปี ที่ประเทศไทย ส่งเสริมสังคมบริโภคนิยม การใช้จ่าย สินค้า
มียี่ห้อ ค่านิยมท่ีวัดคุณค่า ฐานะทางสังคมและชนชั้น ยาเสพติด  สังคมไทยขาดการควบคุม การระบาดของยา
เสพติด ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์  จากการส ารวจพบว่า เด็กท่ีมีพฤติกรรมและอารมณ์ก้าวร้าว
รุนแรง จะสั่งสมความรุนแรงมาจากครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีพ่อกุมอ านาจนิยมและโรงเรียนใน
บทบาทการแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตาย สื่อโฆษณาท่ีแผงรูปความรุนแรงซ้ าซาก  อินเตอร์เน็ต  เด็กและเยาวชน
ก้าวกระโดดไปไกลมากในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากในการสื่อ ดังกล่าวเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
แต่กลับพบว่า เป็นการใช้เพื่อเล่นเกมส์และหมกมุ่นในเรื่องกามารมณ์ หาเพ่ือนใหม่ๆซึ่งเป็นความเสี่ยงน าไปสู่
การถูกล่อลวงได้ 
 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ได้เล็งเห็นประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น
และเห็นว่า การพัฒนาและให้ความรู้เรื่อง  ทักษะชีวิต (Life Skill Education) แก่เด็ก ตลอดจนการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม โดยการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงเรียน หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายงาน สภาเด็กและเยาวชน และส าคัญท่ีสุดคือชุมชนและครอบครัว ใน
ลักษณะการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกัน (Multi-sectoral Approach) เป็นกระบวนการท างานเชิงรุก จะเป็น
ค าตอบที่ตอบโจทย์ของการปูองกันปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ดีท่ีสุดและเป็นการท างานพัฒนาที่เกิดผล
ยั่งยืน ส่งเสริมต่อการด าเนินงานด้านสิทธิเด็ก ขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาจะเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นตัวอย่างและเครือข่ายความร่วมมือขยายผลการพัฒนาแบบ “เพ่ือนช่วยเพื่อน ( Peer-to-
Peer) ไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน ของต าบลพังเทียม 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้น าเยาวชนในพื้นท่ีต าบลพังเทียม ให้เป็นเยาวชนต้นแบบในการน า  
                 กระบวนการและความรูทั้กษะชีวิต (Life Skill Approaches & Education) ไปสู่กลุ่มเยาวชน   
                 เปูาหมายตา่งๆท้ังท่ีอยู่ในระบบการศึกษาและไม่ไดอ้ยู่ในระบบการศึกษา    
 3.2 เพ่ือสร้างรูปแบบงาน-การพัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนให้เป็นแนวทางและ 
                 กระบวนการปฏิบตังิาน (Procedures) ที่สามารถส่งต่อให้ผู้น าเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ให้เกิดการ 
                 สานต่อเป็นการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งและยั่งยนื 
3.3 เพ่ือด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน  
                 ภายใตก้ารประสานงานและบรูณการแผนและ ทรัพยากรรว่มกับสถานศึกษาและหนว่ยงาน 
                 ปกครองท้องถ่ิน             
  

4. เป้าหมาย 
      กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่และโรงเรียนทั้ง 8 แห่งในต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
      นครราชสีมา 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  
 

6.  วิธีด าเนินการ 
 การบูรณการแผนงานและกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นและสถานศึกษาถือได้ว่ามีความส าคัญ
ยิ่งในการประสานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เป็นที่รับทราบของสาธารณะชน ดังนั้น การน าเสนอและ
ขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ในกระบวนการการท างานทั้งหมดจึงจ าเป็นที่จะต้อง ได้รับ
ความเห็นชอบและอาจหมายรวมถึงการประสานแผนงานร่วมกัน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งในเนื้อหางานและ
จ านวนของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานทั้งหมดสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ แนวทางการ
ด าเนินงานของโครงการนี้จึงประกอบด้วย 
 6.1 การพบปะหารือประเด็นงานด้านเด็กและเยาวชนตลอดจนการน าเสนอแนวคิดในการด าเนินงาน
โครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.2 การส ารวจข้อมูลพื้นฐานด้านงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
 6.3 การฝึกอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม (Facilitator) ทักษะชีวิตส าหรับเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งการกิจกรรม “กระบวนการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชน” 
 6.4 การด าเนินงานและน ากิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเข้าสู่กลุ่มเปูาหมายต่างๆ  
 6.5 การสรุปและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งการจัดท ารายงานและการ
น าเสนอผลความส าเร็จ ของโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 - 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  30,000  บาท  
 

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลพังเทียม 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้น าเยาวชนได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถให้มีความสามารถ เป็นนัก
ฝึกอบรมทักษะชีวิต ( Life Skill Facilitator) เพ่ือสร้างและน าเอากิจกรรมทักษะชีวิตตามกลุ่มเนื้อหาต่างๆ ไป
ด าเนินการในสถานศึกษาและพ้ืนที่ท้องถิ่นของตนเอง  
 10.2 กิจกรรมทักษะชีวิตตามกลุ่มเนื้อหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับ
กลุ่มอายุของเด็กและเยาวชน รวมทั้งตอบสนองต่อ การปูองกันปัจจัยเสี่ยงและอันตรายประเภทต่างๆ ให้เป็น
คู่มือ-กระบวนการปฏิบัติงาน (Procedures) ที่มีรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 10.3 ลดปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติดในต าบลพังเทียม  
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ล าดับที่  6 

๑. ชื่อกิจกรรม : ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ ๓เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึง มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตยุทธศาสตร์
ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุกยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต 
และลดปัญหาข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

5. วิธีด าเนินการ 
 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
 

7.สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต และลด
ปัญหาข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  7 

๑. ชื่อมาตรการ : การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก 
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มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร และ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๒.  ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
 ๓.  ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารและ ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

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

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดกิจกรรม 
ล าดับที่  8 

1. ชื่อกิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้การบริหารงานบคุคลดา้นการเลือ่นข้ันเงนิเดอืนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๓.  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 ๕.  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอมา   
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่  9 

๑. ชื่อโครงการ : จ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสารธารณะ
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี นั้นและเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล ของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จึงได้จัดท าโครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือเป็นการ
สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 ๒.  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่
ในการให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓.  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  

๔. เป้าหมาย 
 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้ง 20 หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ต าบลพังเทียม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด 
 ๒.  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมตาม
รูปแบบที่ก าหนด 
 ๓.  สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมทราบ  
 ๔.  น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท   
 

๙. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พังเทียม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
10.2 การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่  10 

๑. ชื่อโครงการ  :  ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตต าบลพังเทียมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 ๒.  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได ้
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 ๓.  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 ๔.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตต าบลพังเทียมและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 ๒.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการพร้อมจัดให้มีการ
ประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๓.  จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 ๔.  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
  ๔.๑  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  ๔.๒  ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  ๔.๓  จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  ๔.๔  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
  ๔.๕  จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
  ๔.๖  จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  ๔.๗  การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 ๕.  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
 ๖.  มีการติดตามโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการจัดท า
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔  
 

๙. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 ๒.  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
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 ๓.  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 ๔.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
 

 รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  11 

๑. ชื่อมาตรการ :  ออกค าสั่งแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พังเทียมต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗      
ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๒.  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
 ๓.  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหาร 
 ๔.  เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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๔. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ออกค าสั่ง แต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 ๒. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3.  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ผลผลิต 
  มีค าสั่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 ๒.  ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ล าดับที่  12 

๑. ชื่อกิจกรรม : เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมี
ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปสู่
จุดมุ่งหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือ
สังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
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๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือยกย่องบุคคล ที่เสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
ให้สังคมได้รับรู้ 
 ๒.  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคลที่เสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  
 

๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลพังเทียม  
 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
 ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
 3.  สรุปผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บริหาร  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน  
 

รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  13 

๑. ชื่อมาตรการ : จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม 
 

27 



ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมจึงได้จัดท ามาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งพังเทียม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒.  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
 ๓.  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 10.2 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
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รายละเอียดกิจกรรม 
ล าดับที่  14 

๑. ชื่อกิจกรรม : ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 
มาตรา 3/1 ให้ส่วนราชการและข้าราชการที่จะด าเนินการไปสู่เปูาหมายหลักโดยก าหนดหลักเกณฑ์ และวีการ
ในการปฏิบัติราชการ และการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติให้จัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันไม่
ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการเลือกปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ และสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 ได้ก าหนดเปูาหมายของการบริหารราชการที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ไว้ 7 ประการ คือ          
1.บริหารภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  2.บริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ          
3.มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4.ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น        
5.ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  6.อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 7. ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 69/1 ก าหนดว่าการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  จึงได้ตระหนักถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  อาทิเช่น 
จังหวัด อ าเภอ เป็นต้น เนื่องจากเห็นว่าการตรวจสอบเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ราชการได้  
   

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.๑  เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของ       
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
 3.๒  เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
6.1ให้ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ      

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 6.2 ให้ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องภายในก าหนด  
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๗ ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.๑  การปฏิบัติหน้าที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การ         
บริหารส่วนต าบลพังเทียมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 

10.๒  การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิดความ         
โปร่งใส  และเป็นการปูองกันทุจริต 
 

รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  15 

๑. ชื่อมาตรการ : ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

๒ หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยด าเนินการซึ่งท าหน้าที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การ
บริหารภารกิจต่าง ในพื้นท่ีรับผิดชอบแก่ประชาชน และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ และเป็น
หน่วย ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่น ของรัฐ ต้องด าเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ อีกทั้งยังมีหน่วยงานขององค์กรอิสระ อาทิเช่น ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหน้าที่ในการ 
ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการ
ซ่ึงด ารงต าแหนง่ต้ังแต่ผูอ้ านวยการกองร่ ารวยผดิปกติกระท าความผิดฐานทุจริตตอ่หน้าท่ีหรือกระท าความผดิ
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการรวมทั้งด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ ากว่าที่ร่วมกระท า
ความผิดกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จึงได้ก าหนดมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภาครัฐและองค์กรอิสระ ด าเนินการตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
6.1ให้ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภาครัฐและองค์กรอิสระ ในการด าเนินการ      

ตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ หรือกรณีมีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 6.2 ให้ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องภายในก าหนด  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ ด าเนินการตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ ที่กฎหมาย                   
ระเบียบ ก าหนด 
 10.2 การปฏิบัติหน้าที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การ       
บริหารส่วนต าบลพังเทียมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนแก่ราชการได้  
 

รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  16 

๑. ชื่อมาตรการ : ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ 
                      ขององค์การบรหิารส่วนต าบลพังเทียม ว่าทุจรติและปฏบัิติราชการตามอ านาจหน้าท่ี    
                      โดยมิชอบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งขี้เหล็ก ว่าปฏิบัติราชการ  
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ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 ๒.  เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เป็นไป
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
 

๔. เป้าหมาย 
   พนักงานส่วนต าบล   พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เมื่อมีการร้องเรียนว่าพนักงานส่วนต าบล หรือ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม
ทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวน ๒.  
สรุปผลการสอบสวนให้ผู้บริหารสั่งการ 
 3.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.๑พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
 10.2 ประชาชนมีร่วมส่วนเข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ 

รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  17 

๑. ชื่อมาตรการ :  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. 2540 ได้ก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือให้หน่วยงาน
ต่างๆของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และได้บัญญัติใน
มาตรา 9 ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ 
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ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพื่อให้การ
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพประกอบกับ    พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ก าหนดให้ส่วนราชการและ
ข้าราชการที่จะด าเนินการไปสู่เปูาหมายหลัก โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ และการ
สั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการ
เลือกปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการและสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล     พังเทียมขึ้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า  
 ๒.  เพ่ือให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ     
กฎหมาย 
  

๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไปและประชาชนในพื้นเขตต าบลพังเทียม ทั้ง 20 หมู่บ้าน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 ๒.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการขอข้อมูลข่าว  
 3.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 10.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  
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รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  18 

๑. ชื่อมาตรการ :  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. 2540 ได้ก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือให้หน่วยงาน
ต่างๆของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และได้บัญญัติใน
มาตรา 9 ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพื่อให้การ
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพประกอบกับ    พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ก าหนดให้ส่วนราชการและ
ข้าราชการที่จะด าเนินการไปสู่เปูาหมายหลัก โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ และการ
สั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการ
เลือกปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการและสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมข้ึน เพ่ือ
ให้บริการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเทียมเพ่ือจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับค าขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

๒.  เพ่ือให้การบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 

๔. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 ๒.  จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้บริการแก่ประชาชน  
 3.  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้พิจารณาอนุญาตค าขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือ
หรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ เป็นผู้อนุญาตแทน 
 4. หากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ที่ได้รับมอบอ านาจ ไม่อนุญาตตาม
ค าขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  – ๒๕๖๔ 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    
 10.1  มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

10.2 ประชาชนได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วยความรวดเร็ว 
 

รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  19 

๑. ชื่อกิจกรรม “ให้ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ ได้ก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ         

ต้องปฏิบัติอยู่หลายประการ เช่น หน้าที่ด าเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามที่กฎหมาย
ก าหนดในการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลที่หน่วยงานมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย น ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบ
ราคา  รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งการน า
เรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ และเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง
กว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
  

3.  วัตถุประสงค์                         
 ๑. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  และประชาชน       
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐    

๒. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย                  
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  และประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบล 
พังเทียม    
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5. วิธีการด าเนินการ 
 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ ในการประชุมประจ าเดือน 
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 2. ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ ให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ต าบลพังเทียม ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                  

6. ระยะเวลาด าเนินการ     
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

  

7. สถานที่ด าเนินการ 
           1. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 2. พ้ืนที่หมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลพังเทียม 
  

8. งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    
 10.๑  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   และประชาชน มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 10. ๒  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง 
  

รายละเอียดกิจกรรม 
ล าดับที่  20 

๑. ชื่อกิจกรรม : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพังเทียม และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 
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4.เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต.พังเทียมและประชาชนในต าบลพังเทียม  
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

6.วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงบประมาณ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ รายงานบัญชีรายรับ-
จ่ายจริง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซด์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พังเทียม 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9.หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ                                    
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการสร้างความเข้าใจที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  21 

๑. ชื่อมาตรการ :  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 
ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและ
การให้การบริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและก ากับการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการต่าง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดในมาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  กระทรวงมหาดไทยได้ท า
หลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการภารกิจในความรับผิดชอบ ในด้านการบริหารภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ในส่วนของกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
พังเทียมข้ึนเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ 
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รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีต าบลพังเทียม 
 ๒.  เพ่ือรับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 ๓.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิดความปรองดองของประชาชนในพื้นท่ีต าบลพังเทียม  
 

๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นเขตต าบลพังเทียม ทั้ง 20 หมู่บ้าน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 ๒.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
 3.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 4.  มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 5.  แจ้งผลด าเนินการให้กับให้กับผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ  
 6.  รายงานผลการด าเนินการให้กับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ทราบ 
  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    
 10.1 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีต าบลพังเทียมลดลง 
 10.1 ประชาชนได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม อีกท้ังยังเป็นการปูองกันการทุจริต 
 10.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีและความปรองดองของประชาชนในพื้นท่ีต าบลพังเทียม  
 

รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  22 

๑. ชื่อมาตรการ : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 
ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและ
การให้การบริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
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วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและก ากับการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการต่าง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดในมาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  กระทรวงมหาดไทยได้ท า
หลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการภารกิจในความรับผิดชอบ ในด้านการบริหารภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ในส่วนของกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียมขึ้นเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้ทันถ่วงที 
  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๒.  เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 ๒.  มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 ๓.  แจ้งผลด าเนินการให้กับให้กับผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

4.  รายงานผลการด าเนินการให้กับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    
 10.๑ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 10.2 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่  23 

1.ชื่อโครงการ : จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
 

2.หลักการและเหตุผล 
ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 –  

2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ส่งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) ตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แล้วนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเทียมข้ึน 
 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และยุทธศาสตร์การ  

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 3.2 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี  
 3.3 เป็นการจัดเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และน าไปปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
4.เป้าหมาย 

4.1 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา  
ท้องถิ่นและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 4.2 คณะกรรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 4.3 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

4.4  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน  
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีต่อไป 
5.สถานที่ด าเนินการ 

5.1  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
5.2  พื้นที่ท้ัง 20 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

 

6.วิธีด าเนินการ 
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านปละประขาคมต าบลในการด าเนินการดังกล่าว มีองค์กรรับผิดชอบ

ได้แก่ งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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7.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  - พ.ศ.2564 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน  10,000 บาท 

 

9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ือน าไปปฏิบัติให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ือใช้

เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาในช่วงสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10.3 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นระบบ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ล าดับที่  24 

๑. ชื่อกิจกรรม : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ   จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสาน
กับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการ
ของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 

๔. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล และประชาชนในพื้นท่ีต าบลพังเทียม  
 

๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
 2.  ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
 3.  ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2– ๒๕๖๔  
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 ทั้ง 20 หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลพังเทียม  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 

รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  25 

๑. ชื่อมาตรการ : การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรกมารจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุกข้ันตอน  ซึ่งหมายความร่วมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ขอมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส เน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 3.  เพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส ไม่ให้
เกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น  
 2. เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
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4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจาการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเทียม ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ซื่อตรง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
และตัวแทนชุมชน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564  
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9.  หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
 

10.  ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสโดยมี
ตัวแทนประชาชน ร่วมตรวจสอบ และไม่เกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่  26 

๑. ชื่อโครงการ : จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
            การตรวจสอบภายในเปน็ปจัจยัส าคัญทีจ่ะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารสว่น
ต าบลพังเทียม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน 
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ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเทียม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
          ๒. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
          ๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
          ๔. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
          ๕. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
           พนกังานส่วนต าบลทุกหนว่ยงาน ขององค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม 
 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
           องค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียมต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  
 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
          ๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
          ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
          ๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
          ๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          หนว่ยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        ๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
        ๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายลดน้อยลง 
        ๓. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ล าดับที่  27 

๑.ชื่อกิจกรรม :  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงงาน 
              ระบบการควบคุมภายในเปน็กลไกทีส่ าคัญและเป็นเครือ่งมือในการบริหารงานในหนว่ยงานไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนากใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นถึงองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
           องค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม พิจารณาแล้วเหน็ว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
           ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน  
           ๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
           ๓.เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
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๔. เป้าหมาย 
               เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๕. วิธีการด าเนินการ 
               ๑. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
              ๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพัง
เทียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
              ๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมและ
ผู้บริหารทราบ 
 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
             องค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
            ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
         ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้การตัดสินใจ   
         ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
         ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
          ๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
          ๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
          ๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
          ๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ ๘๐ ในระดับมาก) 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่  28 

๑. ชื่อโครงการ : จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
             ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
            ดงันัน้ เพ่ือให้การปฏิบตัถูิกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
 

๓. วัตถุประสงค ์
           ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
           ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
           ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
            องค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม 
 

๖. วิธีการด าเนิน 
            ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
            ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
            ๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
            ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงความควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้กับ
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
             ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
             ไม่ใช้งบประมาณด าเนนิการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             ส านกัปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
             ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
             ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
             ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม                 
 

รายละเอียดมาตรการ 
ล าดับที่  29 

๑. ชื่อมาตรการ : แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ – ข้อ ๑๒ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม ขึ้น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน 
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
 

๔. เป้าหมาย 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม  
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔  
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม มีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่  30 

1. ชื่อโครงการ: อบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน พนักงานจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา  
 ท้องถิ่น  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ได้ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการมีเปูาหมายท่ี
ชัดเจนและสามารถก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  
วัฒนธรรม  ค่านิยม ให้ท างานโดยยึดผลลัพธ์เพ่ือประชาชน  และปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ดั้งนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ โดยมีอิสระในการ
ด าเนินงานตามกรอบกฎหมายก าหนดไว้  ทั้งนี้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่  กฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล   ตลอดจน
นโยบายต่างๆที่ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ  และประโยชน์จาก
หลักการดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  เปรียบเสมือน
ฟันเฟืองหรือตัวจักรที่ร่วมกันขับเคลื่อนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมให้เคลื่อนไปข้างหน้า
อย่างมั่นคง   มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจึงจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
ศักยภาพ วิสัยทัศน์ และทัศนคติ  ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และมีโอกาสได้แสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ากลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 

 
3.วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้ถึงบทบาท  อ านาจ  หน้าที่  ระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ได้อย่างถูกต้อง  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้  ทักษะ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ตลอดจนมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน   
และน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและการพัฒนาต าบล 

๓.๔เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติ 
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ค่านิยมและกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า 
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  
 ๓.๕ เพ่ือสร้างความสามัคคีกลมเกลียว เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลต่อ
การประสานงานและการท างานเป็นทีมให้บรรลุเปูาหมาย 

๓.๖ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

4. เป้าหมาย 
๔.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม    จ านวน๑คน   
๔.๒ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม    จ านวน2คน   
๔.๓ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   จ านวน๑คน   
๔.๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม    จ านวน40   คน   
๔.๕ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จ านวน  26   คน   
       รวมทั้งสิ้นจ านวน   75   คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
5.1  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

5.2 ภายในประเทศ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ ส ารวจข้อมูล เส้นทาง ติดต่อประสานสถานที่เบื้องต้น ก าหนดแนวทางการฝึกอบรม 
6.๒ เสนอข้อมูลและรูปแบบการด าเนินการฝึกอบรม 
6.๓ จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
6.๔ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพ่ือวางแผนงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6.๕ สอบถามกลุ่มเปูาหมายเพ่ือให้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม 
6.๖ ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  ต่อนายอ าเภอพระทองค า  
และจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ ประสานงานติดต่อหน่วยงาน/สถานที/่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
6.๗ ด าเนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
6.๘ สรุปและประเมินผลการจัดท าโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน  250,000 บาท 
  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รู้ถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
๑๐.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ ทักษะ และมี 

50 



วิสัยทัศน์กว้างไกล  ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่   
๑๐.๓ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้น าความรู้ และประสบการณ์ท่ี
ได้รับจาการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๐.๔ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีการปรับเปลี่ยนมุมมอง  
ทัศนคติ ค่านิยมและกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๑๐.๕ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีความสามัคคีกลมเกลียว   
และสามารถท างานเป็นทีมให้บรรลุเปูาหมาย 
๑๐.๖ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  มีศักยภาพและ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ล าดับที่ 31 

๑. ชื่อกิจกรรม : การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนใน
สังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
 ๒.  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลพังเทียม  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลพังเทียมอ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 1.  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 2.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
 3.  รายงานเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
 4.  ด าเนินการตรวจสอบ พร้อมปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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๙. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
 ๒.  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


