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คำนำ 
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 
ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหา การประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ 
ควบคุม การใช้อำนาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบล ในการปฏิบัติราชการให้มีความ
โปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น นั้น  
   ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้ง 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มี
มติ เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน 
แผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 4 ปี( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้ขยายกรอบ
ระยะเวลา สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  
   ทัง้นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจำนงและ
นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ต่อไป 

    
           สำนักงานปลัด

 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. การวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคมและการ
ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่ 

 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการตา่ง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2) สภาพหรอืปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จรยิธรรม 
  5) สภาพหรอืลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจรติท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  7) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจบารมีและอิทธิพลท้องถ่ิน 

 
  สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
  1) โอกาส แม ้ว ่าในป ัจจ ุบ ันม ีหน ่วยงานและกฎหมายที ่เกี ่ยวข ้องก ับการป ้องก ันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดขึ ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที ่ไม ่เข ้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่ร ัดกุม และอำนาจหน้าที ่
โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จ ึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบ ันมีร ูปแบบที่ซับซ้อน
ข ึ้น โดยเฉพาะการท ุจริตในเชิงนโยบายที ่ทำให ้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที ่ม ีประสิทธิภาพ ดังนั ้นจึงเป็นการยากที ่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านั้น 
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  4) การผกขาดในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที ่เพื ่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสรา้งและโครงสรา้งพ้ืนฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้
เจ้าหน้าทีต้่องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว ่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด ยอมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบา้นเมือง 

 

2.หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติเป็นปัญหา ลำดับต้นๆ ที ่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั ้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้ อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
มักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื ่อและรายงาน ของทางราชการอยู ่เสมอ ซึ ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ ่นอย่างยิ ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้อ งกับการการจัดอันดับ
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Percepiton Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การท ุจ ร ิต คอร ์ร ัป ชั ่น ทั ่ว โล กที ่จ ัด โด ยอ งค ์ก ร เพื ่อค วาม โ ป ร ่ง ใสน าน าชาต ิ (Transparenxy 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประไทยระหว่างปี 2555 -2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 
ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที ่ 101 จาก 168 ป ระเทศ ซึ ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
   แม้ว ่าในช่วงระยะที ่ผ ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม ในการ
ปราบปรามการป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด ้วยการต่อต ้านการท ุจริต  (Wnited Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.
2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ว ่าด ้วยการป ้องก ันและปราบปรามการาท ุจร ิตมาแล ้ว        
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3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั ้งอยู ่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ ่ง (Vertecal Relation) หรืออีกนัยหนึ ่งคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคงที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึ กในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้าน
การทำงานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จงส่งผลให้การทำงานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ ที ่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทย ได้รับ
การประเมินดูชั้นการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาล
ที ่ส ูงขึ ้น เจ้าหน้าที ่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที ่เป ็นอยู ่ในปัจจุบ ัน ไม่ใช่
ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :  
    CPI) 
 
  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่าง ยั ่งยืนจึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
  1)  เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
   3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
  4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s Participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) 
  5) เพื่อพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบ ัติหน้าที ่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำ
จาน รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก  
ธรรมาภิบาล ร่วมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  
  2) องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในกา ร
เฝ้าระวังการทุจริต 
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  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
  5) องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและ
ให้ความร่วมมือกันเป็นเครอืขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  2 
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ส่วนที่  2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ  ประจำปี 2565 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร้าง 

สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ท้ังข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรม 
1.1.1 (2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 
1.1.1 (3) โครงการสงเสริมคุณธรรม
และจรยิธรรมในการปอ้งกันการ
ทุจริต 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม การ
ปฏิบัติงานตามประมวล จรยิธรรม
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น” 
1.1.3 (1) กิจกรรมใหค้วามรู้ เรือ่ง 
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ใหก้ับ
บุคลากรขององค์กร ปกครองสว่น
ท้องถิ่น 
1.1.3(2) มาตรการ “จัดทํา คู่มือ
การปอ้งกันผลประโยชน์ ทับซ้อน” 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

 1.2 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 ปลูกต้นไม้เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.2.2 (1) โครงการปลูกผกัริมรั้ว 
1.2.2 (2) โครงการสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

20,000 
 
 
 
- 
- 
 

20,000 
 
 
 
- 

30,000 

20,000 
 
 
 
- 

30,000 

20,000 
 
 
 
- 

30,000 

 

 1.3 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

                        - - - - -  

2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจรติ 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

21.1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพุคำจาน 

- - - -  

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบตัิ
ราชการ 

2.2.1  (1) มาตรการสรา้งความ
โปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล 
2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่ง 
มอบหมายของนายก อบต.  ปลัด 
อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพจิารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
2.2.2 (1)  กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำป ี
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ จัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3)  กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบรกิาร
สาธารณะและการบรกิารประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
2.2.3 (2) โครงการจ้างสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 
2.2.3 (3)  กิจกรรมกมาใช้บัตรคิว
ในการติดต่อ 
2.2.3 (4)  มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบรกิารประชาชน” 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อำนาจหน้าท่ี
ให้ เป็ นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบา้นเมือง 
ท่ีด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2)  โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1)  มาตรการ การมอบ
อำนาจอนุมัติ อนญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 (2)  มาตรการ มอบอำนาจ
นายก อบต. 
2.3.2 (3) มอบอำนาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนิ นกิ จการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ท่ีประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกยีรติคุณ พนักงานจ้าง
ดีเด่น 

- - - -  

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
หรื อตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2)  กิจกรรมการจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
อบต.. 
2.5.2 (1) มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
จังหวัด อำเภอ ท่ีได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดแูล การปฏิบัติราชการ
ของ อปท. 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 

3. การส่ งเสริ ม
บาทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีศูนย์ข่าวสาร
ในช่องทางท่ีเป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน ได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ  อบต.     
พุคำจาน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบยีบจัดตั้งศูนย์พข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.พุคำจาน 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  3.1.2 (1) มาตรการ “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีสำคัญและ
หลากหลาย  
3.1.2 (2) กิจกรรม การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต.และ
การรับเรื่องร้องเรยีนเกีย่วกับการเงิน
การคลัง 
3.1.3 (1) มาตรการ จัดให้มีช่องทาง
ท่ีประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การับและตอบสนองเรือ่ง
ร้องเรยีน/รอ้งทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 (1)  การจัดประชาพิจารณ ์
3.2.1 (2) โครงการดำเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวรอ้งทุกข์ อบต.พุคำจาน 
3.2.2 (1) มาตรการกำหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรยีน 
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ทราบ 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพฒันา อบต. 
3.3.1 (2) โครงการประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตำบล 
3.3.1 (3) การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทำแผน 
3.3.2 (1) มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงาน” 
3.3.3 (1) กิจกรรม การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ อบต. 
3.3.3 (2) มาตรการ “การตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีของ 
อบต. 

- 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดนิกำหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 
4.1.1 (2) โครงการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรม ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการ ติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต. 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมี ส่ วนร่ วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่ อ งท างท่ี ส าม ารถ
ดำเนินการได ้

4.2.1 (1) มาตรการ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
บรรจแุต่งตั้ง การโอนย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบ การรับ 
การจ่ายและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต. 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทน 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) กิจกรรม ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา 
อบต. 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
- 

250,000 
 
 
- 

250,000 
 
 
- 

250,000 
 
 
- 

 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพือ่ 
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
4.4.1 (2) กิจกรรมการตดิป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
4.4.2 (1) มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 

- 
 

5,000 
 
 
- 
 

- 
 

5,000 
 
 
- 
 

- 
 

5,000 
 
 
- 
 

- 
 

5,000 
 
 
- 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดีซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการ
เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชน
และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดีรู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
6. วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 
  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลพุคำจาน บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันและเห็น
คุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือทำบุญถวาย
ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธ เป็นต้น 
  6.3 การจดักิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
  ไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนใหม่มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกในการ
สร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล 
  การบนัทึกการปฏิบัติงานประจำวันโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้างจะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละกิจกรรมได้รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงานยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความสำเร็จความซื่อสัตย์สิจริตลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน อยู่ที่ผลของงานหรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ทำให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวันดังกล่าว จึงได้จัดทำสมุด
ความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็น
การสร้างระเบยีบวินัยส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน 
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

5. ระยะเวลา 
  ทุกปีงบประมาณ 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุก
วันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
  6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี 

7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
  10.2 มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
  10.3 พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
กำหนด 
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ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ดับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้วย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์ 
การทำงานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณค่านิยมบุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเองบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ตั้งใจตทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือ
ร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ หรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพาองค์กร
หรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ
สุขรู้จักความพอดีมีความพอเพียงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพ่ือร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กรต่อการทำงาน ต่อเพ่ือร่วมงาน
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงานทั้งหมด 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  จัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ของทุกปี 

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
  7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏฺบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
  7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
  7.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตรเพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม 
  7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
  7.6 ประเมินผลโครงการ 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  10.3 ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการทำงาน ต่อเพ่ือร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพุคำจาน  พ.ศ.2558 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ กำหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วน
ร่วมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บูรณาการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี 
ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับ
ซ้อน ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้ามูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถู กต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กรนอกจากนี้สำนักงาน ก.พ. ได้
กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อันใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขีดกั้นระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนร่วม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทนร 1013.7/ว11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพุคำจาน” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ทุกระดับ นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขีดกั้นแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธุผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ 
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  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

6. วิธีดำเนินการ 
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เปิดเผย
เป็นการทั่วไปสาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวงจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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1.1.3  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขีดกั้นแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งการกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนร่วม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีอิทธิพล
ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วน
ร่วม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้จากการแต่งตั้งพรรคพวกเขา ไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติที่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย มิชอบทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 -2560 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการจึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลพุคำจาน 
เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติของตนเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน มีจิตสำนึก 
ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สิจริตมุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

6. วิธีการดำเนินการ 
  จัดประชุมประจำเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุง่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจดใหม่ กฎหมายที่ครอบคุลมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict  oflnterest) สำนักงานคณะกรรมการอ้
ปงักนและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครอบคลุม 
  ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามประมวล
จริยธรรมเกีย่วกับการป้องกันผลประโยชนทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
   6.4 จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ตำบลพุคำจาน ประจำปี 2560 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  เนื่องด้วย ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตกใน
ประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตกเป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ 
ทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว จึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพ้ืนที่นั้นๆ 
ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึง
ได้จัดทำโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ตำบลพุคำจาน ประจำปี 2560 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และ
ร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชนพร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็น
สาธารณะรวมกัน 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในตำบลพุคำจาน 
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 80 ต้น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่สาธารณะในเขตตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

6. วิธีดำเนินงาน 
  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกต้นไม ้
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  6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
  6.4 ดำเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนและ
ท้องถิ่น 
  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  20,000.-บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.2 ทำให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  10.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.4 ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางไปในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่ม
รื่นในชุมชน 
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ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาลจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิม
ขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รอบรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการ
ดำเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่สำคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอดปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ 
เพราะเกษตรกรใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธีเพ่ือเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ทำให้สารเคมีที่เป็นโทษ
เหล่านั้นตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบ
ยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มี
ประโยชน์ แต่กระนั้นสำหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็จะเป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การ
ปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน บ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
  3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธ์พ้ืนเมือง และขยายพันธ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
  3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 
  3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง 
  4.2 ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
   - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงการงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้
ประสาน 
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
   - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน 
  6.2 ขั้นปฏิบัติ 
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์เพือ่ให้สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
   - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธ์ผัก 
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   - กระตุ้นการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน 
   - จัดให้มีการนำเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
  6.3 ขั้นประเมินผล 
   - การนำเสนอผลงานที่กำลังเพาะปลูก และผลผลิตที่สำเร็จแล้ว 
   - มีการสำรวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค 
(จำนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
   - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น 
   - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
   - มีการสรุปปัญหาที่ได้จากการดำเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากกประเมินผล และหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน 
   - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวสำหรับให้บริการสมาชิก 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในปลูกผักอินทรีย์ 
  10.2 สมาชิกสามาถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
  10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
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ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร 
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น
ให้ผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรง เป็นเรื่องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” 
และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สำหรับ “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต” ด้วย  ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาก
จากพระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะประชาชน
ในชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด การพ่ึงพอตนเอง ส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่
เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกร
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมากจากรพระราชดำริ มา
ประยุกตเ์ผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตำบลพุคำจาน 
  3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างรายได้ให้กับคนยากจนในตำบลพุคำจาน 
  3.3 สามารถนำความรูไ้ปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  3.4 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตำบลพุคำจาน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปา้หมายรับทราบ 
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก หรือการสร้างรายได้จากวัตถุดิบในตำบล 
   6.3 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  มกราคม 2565- กันยายน 2565          

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ใช้งบประมาณของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี จำนวน 50,000.-บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์                  
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างได้ยิ่งข้ึน 
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมได้ 
  10.3 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
  10.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร 

ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยได้ กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความ
ยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอบประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหาที่ได้สร้างความ
ข่มขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนั้น สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการกันได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมากและมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการนั้นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้ 
สิ่งที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง 
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ที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการ
อ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่
เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
  4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
   - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
   - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและมอบหมายงาน 

ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล     
พุคำจาน เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการ
ทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่
กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของ
ประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงงันที่ 6 ธันวาคม 2545  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปรง่ใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนด ีคนเก่งเข้ามาทํางาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จดัทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จํานวน 1 มาตรการ 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน  
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดหลักเกณฑ์การบรหิารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตง่ต้ัง โยกยา้ย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 
  6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพรม่าตรการการบริหารงานบุคคล 

  6.4 ดําเนินการบรหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 
 7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   - มีมาตรการดําเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จํานวน 1 มาตรการ 
   - เจา้หน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่นตำบล  
     ไม่น้อยกวา 90 % 
   - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ 
      บริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3 
   - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ 
     ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
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ลำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วน 
     ตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การ 
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าทีส่่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประกอบกับประกาศนคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี  

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จดัทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ 
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ปลดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้า สวนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หวัหน้าส่วนราชการ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
  6.2 จดัทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
  6.3 จดัทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผูร้ับผิดชอบ 
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
   - มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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ลำดับที่ 3 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปรง่ใสในการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดอืน” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู ้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2545 ลงวันที ่ 6 ธันวาคม 2545 ได้
กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือ้นขาราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเหตุผลน ี้เองจึงเป็นที ่มาของกิจกรรมการสร ้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
5. พ้ืนทดําเนินการ 
  สํานักงานองค์การบริหารสว่นตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนนตำบลพุคำจาน โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ที่รับผิดชอบงานการเจา้หน้าท่ีเป็น
เลขานุการ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำ
จาน โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู ้บริหารสถานศึกษ าเป็นกรรมการและ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ทั้งรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคระกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพุคำจาน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่
ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลพุคำจาน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกร องการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เรื ่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ช่วงระยะเวลามีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานบุคคล องคก์ารบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มีของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
  4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวน 
        งบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง งานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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ลำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการกิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มีของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

6.วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง งานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

10.ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิ จและ
การจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจ หน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50(9) ที่กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการ
โดยเปิดเผย และเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่ อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ ที่จะใช้ราคาและปรุโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  3.2  เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบหลักธรรมภิบาลได ้
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบกระจายเสียง
ไร้สาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
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   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   -ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดได้ทุกขั้นตอน 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565  48       
 

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
   3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  
  มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดใหม่ ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำ
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริหารว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขว้างในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
จึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ให้บริการ ณ ส่วนสำนักปลัด โดยงานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ใน
การแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติขงองค์การบริหารส่วน
ตำบลพุคำจาน 
 
4. เป้าหมาย 
  จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จำนวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
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  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหา พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการทีก่ำหนด 
  6.4 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.5 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : 
  กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังตอ่ไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวะถีการที่คณะกรรมการกำหนด 
  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ.2546 เรื่อง หลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้ 
 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำ
สำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ขึ้น 
   2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
   3.1  ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้าหมาย 
  4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง 
  4.2 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559 
จำนวน 1 ชุด 
  4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรอง
สำเนาข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จำนวน 1 ฉบับ 
  4.4 แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ฉบับ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
6. วิธีการดำเนินงานาโครงการ 
  6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
  6.3 จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาของราชการ พ.ศ.2560 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
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  6.4 จัดทำร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาของข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.5 จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.6 จัดเตรียมสถานที่โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
  เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
  
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน  
  2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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   3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  
  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท 
ขึ้นไป 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่าประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
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- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคระผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : 
  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
0ส่วนตำบลพุคำจาน  
 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 
3. วัตถปุระสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
  3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ 
  3.3 เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 
  3.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
  3.5 เพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น  ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลพุคำจาน และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำ
จาน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช่งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน  
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   3.1.3  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  
  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้ตระหนักและเห็นวามสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์  วิทยุ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจ หน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจานได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
- หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
    3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความติดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
  
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : 
  โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทำงาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้ดำ เนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน พ.ศ.2560-2563 รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ในปีถัดไป  
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน 
  3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพุคำจาน 
  3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รวมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 9 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลพุคำจาน สำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนำมา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
  6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.4 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 
  6.5 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  6.6 จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 
  6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  6.8 จัดทำแผนชุมชนเพ่ือส่งให้ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน สำนักปลัด  
  6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
   3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำ
จาน 
  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงมีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่
 
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ไยในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 
5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น
และเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  6.1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
  6.2 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3622-0720 ทางโทรสารหมายเลข 0-3622-0721 
  6.3 ทางเว็บไซต์ www.phukhamchan.go.th 
  6.4 ทางไปรษณีย์ 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
   
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
  9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phukhamchan.go.th/
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   3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “กำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เป็นหน่วยราชการที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน อาทิเช่น งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริหารที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน
ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนุญของประเทศไทย 
  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทาง ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
  
5. พืน้ที่ดำเนินการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
- ผ่านเว็บไซต์ www.phukhamchan.go.th 
- ผ่าน Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

http://www.phukhamchan.go.th/
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565  64       
 

   3.2.3 มีรายงานหรือแจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้อยเรียน/ร้องทุกข์ 
 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ: 
  มาตรการ “แก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลพุคำจาน” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลประชาชนตาม
ภารกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นงานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม หรืองานอ่ืนๆ เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้อง
ทุกข์อันมักลักษณะที่มีเหตุเดือกร้อนรำคาญ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 
3. วัตถปุระสงค ์
  3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 
  3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้ได้รับการดูแลอย่างเสมอกัน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
 
4. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลพุคำจาน 
 
5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ  
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
  5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวันเวลา ราชการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์  2) โทรศัพท์  3) โทรสาร  4) เว็บไซต์  5)  เฟสบุ๊ค 
 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 สถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เหตุเดือดร้อนรำคาญ แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
  9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ   
  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำขอเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
 
4. เป้าหมายการดำเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
9. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข ์
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  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.3.1  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 
1. ชื่อโครงการ 
  มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรนปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจานและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จำนวน   คน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ภายใน 30 กันยายน ของทุกปี 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพุคำจาน เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำ
จาน และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพุคำจาน ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ 
  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้ให้มีการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล  ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปี อีกทางหนึ่งด้วย 
 
4. เป้าหมาย 
  ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์ประจำ
ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จำนวนไม่น้อยกว่า    คน 
 
5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที ่
  5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
  5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
  5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
  5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 
  
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
7. งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของ
การกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ 
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสำคัญ จึงควรให้คระกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 
4. เป้าหมาย 
  ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยผ่านทางผู้นำชุมชนหรือรถ
กระจายเสียงของ อบต. 
  5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
  5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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   3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ขื่อโครงการ 
  มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
พุคำจาน อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการ การป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน 
  
5. วิธีการดำเนินการ 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพุ
คำจานอย่างแข็งขัน สำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพพุคำจาน ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาค์ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
พุคำจาน ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตรมระเบียบฯ ว่าด้วยการ พัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคระกรรมการตรวจฃรับ
พัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ 
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพคุำจาน 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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   3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  
1. ชื่อโครงการ 
  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐาะ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น่ต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ว่าสัมฤทธิผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พฒันา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้จัดทำ
โครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายกำหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดประบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
  3.3 เพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
4. เป้าหมาย 
  คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
พุคำจาน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
  6.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
   1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน 
   2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน  2 คน 
   3) ผู้ทรงคุณวุฒิ       2 คน 
   4) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
   5) หัวหน้าสำนักปลัด      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ปีละ 2 ครั้งบ เป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อนำผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน  

3)  จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพุคำจาน สำหรับผลการนปฏิบัติราชการประจำปี 

4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  6.7 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
  6.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความถึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลพุคำจาน พร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
  6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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1. ชื่อโครงการ 
  มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคลัองกับ 
หมวด 5 และหมวด7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ให้เกิดความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
4. เป้าหมาย 
  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดำเนินการโครงการ 
  6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพุคำจาน หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำ
จาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กำหนด 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

 
 
1. ชื่อโครงการ 
  มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กร หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน บ้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง
การโอนย้าย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
  ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
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- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

-  การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
- มีการติดประการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่

ก่อนวันที่องคืการบริหารส่วนตำบล รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (อบต.จังหวัด)  
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 

- แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้ดำเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจงผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตำแหน่ง 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตำแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ่ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตำบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักภามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมินหรือตรวจสอบการ

ดำเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จะออก

คำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน รับมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ก 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
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- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาสเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุตธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบ
โดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ ์
  ตัวชี้วัด : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ :  ประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอนย้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ 
  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ กฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลิกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการทำงานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมู่ลอ่ืนต่อประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 
เพ่ือนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ ์
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ 
  กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสธิภาพ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้ริรเมกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงิน และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสนอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพุคำจาน เกิดความโปร่งใสตรวจสอบใด 
 
4. พ้ืนที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
5. วิธีการดำเนินการ 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
  - สรุปผลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกๆ ปีงบประมาณ 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
9. ตัวชีว้ัด 
  มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 
10.ผลลัพธ ์
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำ
จาน ทำให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ 
  กิจกรรม การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผทนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกำหนดห้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่ายช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวขจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
สำคัญ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกรคะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คระกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ผลลัพธ ์
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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1. ชื่อโครงการ 
  กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงเป็นเรื่องท่ีสำคัยอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำ
คัยประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นำความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที ่
  3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จำนวน 17 คน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 
  6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
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  6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจานทราบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  250,000.- บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ผลลัพธ ์
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
  10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 
11. ตัวชีว้ัด 
  จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จำนวน 17 ราย ได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
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1. ชื่อโครงการ 
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาอขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลชอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ ระหว่างฝ่าย
สภากับฝ่ายบริหาร และท่ีสำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เล็งเห็นถึงความสำคัยของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงา จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงานและการ
มีส่วนร่วมในการทำงาน 
  3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
   
4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จำนวน 17 คน 
  
5. พื้นที่ดำเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
6. วิธีดำเนินงาน 
  6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น 
   - แต่งตั้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน 2 คน 
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือกออก 
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
  6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมุลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 
 
10. ผลลัพธ ์
  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี 


