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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
เรื่อง  การใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2563 - 2564) 

 
 

      ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 
ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามแนวทางหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ปปช. ไดกําหนดแนวทางไว เพ่ือให
เปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐท่ีกําหนดข้ึนไวในการปองกันการทุจริตของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) และ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) นั้น 
 

                   ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ 
ป (พ.ศ. ๒๕๖3 – 2564) เพ่ือใชเปนเครื่องมือหลักในการดําเนินงานดานการปองการทุจริตและเพ่ือใหการบริหาร
จัดการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 

 
 

(นายสังวร มุงดี) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
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1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 4 ป (พ.ศ. 2563 – 2564) 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง              
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝายประจาํของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผูบริหาร สมาชิก
สภา พนกังานสวนตําบล และ
ลูกจาง อบต.ปราณบุรี 
2) โครงการสงเสริมทองถิ่น
ปลอดทุจริต 

-  
 
 
 
 
- 
 
 

 - 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 15,000 

 
 
 
 

15,000 
 
 

 15,000 

 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 

 

 1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1) โครงการปองกันและกําจัด
ศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 
 

- 
 
 

- 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

 

 1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

- - - - -  

มิติที่ 1 รวม 3 โครงการ - - 80,000 80,000  

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

1) กิจกรรมประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใส 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

 2.2 มาตรการสราง           
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

1) มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2) มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัด และ
หัวหนาสวนราชการ 
3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน” 
4) โครงการจางสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 
5) กิจกรรมการใชบัตรคิวใน
การติดตอราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

20,000 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

20,000 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

1) กิจกรรมลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2) มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
3) มาตรการมอบอํานาจของ
นายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 

 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ  

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

 

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

1) มาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
2) กิจกรรม ใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบที่ได
ดําเนินการตามอาํนาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการ  
3) มาตรการ “ใหความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองคกรอิสระ”    
4) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน”                            
5)  มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกบัเร่ืองรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรีวา
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

มิติที่ 2 รวม 16 โครงการ   20,000 20,000  

3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2) กิจกรรม “การออกระเบยีบ
จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี 
3) มาตรการ “เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” 
4) มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

1) โครงการจัดประชุม
ประชาคมทองถิ่น 
2) การดําเนินงานศูนยรับ
เร่ืองราวรองทุกข 
3) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 

 
- 

 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1) มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี 
2) มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 9 โครงการ - - - -  

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

1) กิจกรรมจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 

- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให         
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

- - 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

1) กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
2) กิจกรรมสงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ 
ทุจริต 

1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ
กรณีพบเห็นการทุจริต 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 

มิติที่ 4 รวม 4 โครงการ - - - -  

 
 

 



 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และลูกจาง 
อบต.ปราณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity  
Assessment) ขององคการตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จคือ องคการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption  
and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใสของ
สํานักงาน ป.ป.ช. โดยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ และสังเคราะหเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเปนในการประเมิน โดยจําแนกองคประกอบ
หลักเปนองคประกอบยอย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสูคําถามท่ีใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือ
รวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน ประเทศไทยมีภาพลักษณเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นในทางลบ 
โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ  การคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ท่ีจัดทําโดยองคกรเพ่ือ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – TI) ระหวางป พ.ศ. ๒๕4๔ – 2556 อยูท่ี 3.2 – 
3.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 แผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  ๒  
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) จึงไดกําหนดแนวทางเพ่ือยกระดับมาตรฐานความสุจริต และความตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในทุกภาคสวนของสังคมไวในยุทธศาสตรท่ี ๑ “ปลูกและปลุกจิตสํานึก
การตอตานการทุจริต” เนื่องจากเปนประเด็นท่ีสงผลโดยตรงตอดัชนีดังกลาว โดยมีเปาประสงคท่ีตองการเพ่ิม
คะแนนดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นของไทยใหถึง 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ 
การยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับแนวนโยบาย
การบริหารประเทศของรัฐบาลท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ขอ  
๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐและยุทธศาสตรสํานักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางกลไกการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสอดคลองกับแผนแมบทในการ
ปองกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ท.(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) โครงการพัฒนาความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานรัฐ ประกอบกับบันทึกขอตกลงความรวมมอในการปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวาง  
กระทรวงมหาดไทยกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มติคณะรัฐมนตรี ลง
วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2556 - 2560 ไปสูปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสํา คัญยิ่ ง ท่ีจะชวยใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ                   
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตน
ไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสมนํามาซ่ึงประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของประชาชนความ
เจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญประการหนึ่งท่ีมุงแกไขปญหาอํานาจรัฐ
และการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม รวมท้ังการดําเนินการทางการเมืองท่ีขาดความโปรงใส ไมมีคุณธรรม  
จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจท่ีลมเหลวจึงมีบทบัญญัติท่ีมุงเนนการทําใหบานเมืองมีความ
โปรงใส    
   มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยกําหนดในหมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ประกอบกับประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๕9 จัดทําเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ไดแจงแนวทางดําเนินการเพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนและเปนสากล 



 
 
 ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับเพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต  
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเองตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม  
ตามลําดับ 
 ๕. ปองกันการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกรและผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและ              
มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดยืดถือตามมาตรา 66 มาตรา 67 (9) มาตรา 69/1 
และมาตรา 70 ของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542                      
จึงไดจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล  
และพนักงานจาง เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดเรียนรูระเบียบ เพ่ือเปนการสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสรางระบบราชการทําใหใสสะอาด และพัฒนา
ศักยภาพองคกร องคการการบริหารสวนตําบลปราณบุรี   

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัยการรักษา และ
ความโปรงใสในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเจริญกาวหนามาก
ข้ึน 
 3.3 เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทักษะความรูเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปรงใสใน                
การทํางาน 
 3.4 เพ่ือเปนการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกแกผูเขารับการอบรมในการปฏิบัติหนาท่ี มีพฤติกรรมท่ี
สรางสรรค มีจิตสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบและมุงปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 
   คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนําหมูบาน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลปราณบุรีทุกคน และประชาชน เขารวมโครงการ จํานวน 60 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ   
   6.2 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการฝกอบรม โดยจัดทําเปนกําหนดการ 

6.3 ติดตอประสานวิทยากรเพ่ือบรรยายใหความรูแกผูท่ีเขารับการฝกอบรม 



 
 
   6.4 ดําเนินการตามโครงการและตามกําหนดการท่ีวางไวใหไดรับความรู ในการปลูกและปลุกจิตสํานึก
การตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส  
   6.5 ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
   6.6 จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเสนอผลการดําเนินงานตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 15,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
และประชาชน จํานวนไมนอยกวารอยละ ๕๐ มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการรณรงคเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมตามโครงการ 
 10.2 ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาและความ
โปรงใสในการทํางาน 
 10.3 ผูเขารับการอบรมมีศักยภาพประสิทธิภาพและมีความเจริญกาวหนาในการทํางานมากข้ึน 
 10.4 ผูเขารับการอบรมมีทักษะความรูเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัยการรักษาวินัยและความโปรงใสใน
การทํางาน 
 10.5 ผูเขารับการอบรมมีการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกแกผูเขารับการอบรมในการปฏิบัติหนาท่ีมี
พฤติกรรมท่ีสรางสรรค มีจิตสํานึกตอหนาท่ี ความรับผิดชอบและมุงปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันและกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 จากสถานการณการระบาดของหนอนหัวดําศัตรูมะพราว เกิดครั้งแรกในจังหวัดประจวบคีรีขันธปลายป
พ.ศ. 2550 ท่ีอําเภอเมืองและทับสะแก ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50 ไร และการระบาดไดขยายวงกวางอยาง
รวดเร็วและตอเนื่องเกือบทุกพ้ืนท่ี ท่ีมีการปลูกมะพราวรวมถึงพ้ืนท่ี ตําบลปราณบุรีซ่ึงมีพ้ืนท่ี ท่ีปลูกมะพราว  
และพืชไร จํานวน 1,500 ไร สงผลตอการผลิตมะพราว ทําใหมะพราวเสียหาย เกษตรกรมีผลผลิตลดลง การเก็บผล
มะพราวขายเปนอาชีพหลักของเกษตรกรผูปลูกมะพราวในพ้ืนท่ีตําบลปราณบุรี หากมีการระบาดอยางรุนแรงโดย
ไมมีการปองกันกําจัดศัตรูพืชดังกลาว ทําใหมะพราวตายลงอยางรวดเร็ว เกษตรกรขาดรายได สงผลตอการดําเนิน
ชีวิต ปจจุบันการปองกันกําจัดหนอนหัวดําศัตรูมะพราวมีหลากหลายวีธีการ แตวิธีการท่ีลดตนทุนการผลิต  
ไมอันตรายและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน ซ่ึงเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก สามารถเขา
ทําลายและตัดวงจรการเจริญเติบโตของหนอนหัวดํามะพราวได 

 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ี 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก ไขเ พ่ิมเติมถึงปจจุบัน  
มาตรา 68 (7) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (6 )  และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 119 ตอนพิเศษ 23 ง ลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2545  
งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ขอท่ี 1.8 การสํารวจและชวยเหลือปองกันกําจัดศัตรูพืช ดังนั้น องคการบริหารสวน 
ตําบลปราณบุรี จึงเห็นความสําคัญของอาชีพเกษตรกรผูปลูกมะพราวและการปองกันกําจัดหนอนหัวดํา  
จึงจัดทํา โครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปองกันและกําจัดหนอนหัวดําศัตรูมะพราว 
 3.2 เพ่ือเปนการสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอนได 
 3.3 เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตการใชสารเคมีปองกันและกําจัด 
 3.4 เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกษตรกรเรียนรูวิธีการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เกษตรกรผูปลูกมะพราวในพ้ืนท่ีตําบลปราณบุรีจํานวน 50 คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีและศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน หมูท่ี 1,2,3,4 และหมูท่ี 7 

6. วิธีดําเนินงาน 
6.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.2 ประสานงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเครือขายเขารวมโครงการ 

   6.3 จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการผลิตแตนเบียน 
   6.4 ดําเนินการโครงการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท 
 



 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ลดปญหาการระบาดของศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 

   10.2 เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองและลดตนทุนการผลิตได 
   10.3 สามารถสรางองคความรูเพ่ือการพัฒนาการปองกันและกําจัดศัตรูมะพราว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจาก
ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําได
เทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขม
ข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวน
มาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจ
ตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใช
อํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความ
เสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหาย
ท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  



 
 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 จัดทําประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด  

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส อยางนอย 1 ฉบับ  
 10.2 มีการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 10.3 การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
 10.4 ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เปนบุคลากร
ท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 
เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคล  
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพไดคนดีคนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคล จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน   
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 



 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล จํานวน 1 มาตรการ 

10.2 เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.3 ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลไมนอยกวา 90 % 
10.4 บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
10.5 การบริหารงานบุคคลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ี
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 3 
ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายก
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัด และหัวหนาสวนราชการ ปลัดมอบหมายใหมอบหมายใหหัวหนาสวน
ราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
 
 



 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 3 ฉบับ 
 10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
 10.3 ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและ
ความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ี และในการปฏิบัติหนาท่ีนั้น
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสารธารณะใหแก
ประชาชนในทองถ่ินท้ัง 5 หมูบาน ในพ้ืนท่ี 55 ตารางกิโลเมตร องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีในฐานะผู
ใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชนหรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
มากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวก และไดรับการตอบสนองความ ผูมาขอรับบริการสาธารณะของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 
1 ครั้ง/ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
 
 



 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีตามรูปแบบ
ท่ีกําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจาง
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ งบประมาณ 20,000 บาท/ป 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลปราณ
บุรี จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 
 10.3 การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยาง
เสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการ
ไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัด
คิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคท้ังผูมาขอรับ
บริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิด
ความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมา
รับบริการ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทํา
การประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 6.2 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 



 
 
 6.3 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไขการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ีใหบริการ 
 10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 

10.3 การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.3 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เชน 
       - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

      - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
       - จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
       - จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
       - จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 



 
 
      - จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ังเวลา
ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
      - การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองมาปรับปรุง
แกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนปราณบุรี ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร ปลัด และหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดและ
หัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด และหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจ
หนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติ
อํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการ
แกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 3 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และปลัด ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”                
ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 2. เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 2. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
 2. การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) 



 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหาร
สวนตําบลปราณบุรียังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ี
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตาม
ขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว 
แต สตง. ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัด
ใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหสํานักงานปลัดดําเนินการทางวินัยใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เพ่ือความ
โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กองจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กองขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ทุกสํานัก/กองใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 6.2 ปฏิบัติตามขอทักทวงตามระเบียบฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 



 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีมาตรการจัดการกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 มีความโปรงใสและปองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหาร
สวนตําบลปราณบุรี เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ี
รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลปราณบุรีตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีโดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรวีาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงไดจัดทํามาตรการ
การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลปราณบุรีวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย
ไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝา
ระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ยึด
ม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดแีละตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษา
ในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย
มิชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 



 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10.2 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดย
มีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึง
ไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรีใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี โดยมีงานศูนยบริการ
ขอมูลสํานักงานปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะได
สามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรง
กับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลปราณบุรี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 1 แหง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได   
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไววา
ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เรื่อง คาธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
       - ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
       - ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
       - ขอมูลขาวสารอ่ืน 
       - ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 4.1 จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 4.2 ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 ชุด 
 4.3 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 2ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564)   

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 



 
 
9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ณ ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 10.2 มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 10.3 มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปราณ
บุรี” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 
ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี รานคาชุมชนตามชุมชน หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน

ไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําปราณบุรีไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไป
แลว เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 แตดวยสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลปราณบุรีมีเปนจํานวนมากซ่ึงเปนสิ่งท่ียากท่ีจะดําเนินการแกไขไดทุกปญหา เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องของ
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณตางๆ ดังนั้นจึงตองมีการทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพ่ือ
คัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหาจะไดทราบวาจะดําเนินการแกไขปญหาไหนกอนหลังในการวางแผน
พัฒนา การจัดประชุมประชาคมจึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกกลุมเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ การพัฒนาหรือเปาหมายการพัฒนา กลาวคือเปนการประชุมประชาคมใหประชาชนเสนอความตองการ
และปญหาท่ีหลากหลาย  เพ่ือสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางแทจริง และยังเปนการ
รวมกันกําหนดแนวทางการทํางานท่ีสามารถนําไปสูความสําเร็จของวิสัยทัศน  หรือเปาหมายการพัฒนาซ่ึง
จําเปนตองใชภูมิปญญาทองถ่ินประกอบกับแนวคิดวิทยาการใหมๆ ในการวางแผนการพัฒนาตําบล  โดยจะตอง
เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
และประเทศ 
        ซ่ึงตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตนเอง และ
สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ินตนเอง และสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนา
ทองถ่ิน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ขอ 10 (2) ในการจัดทํารางแผนพัฒนาใหนําปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนท่ี
เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองไดมาบรรจุไวในแผนพัฒนา หากเกินศักยภาพใหเสนอ
ปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสี่ปโดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป นอกจากนั้นแผนพัฒนาทองถ่ินยังเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ
รายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการของแตละปไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอย และผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมียุทธศาสตรในการใชทรัพยากรและ
รายไดท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมาย
และสามารถชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบกับการดําเนินการตาม
ข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท่ีกําหนด ยังเปดโอกาสและบูรณาการใหทุกฝายเขามามีสวนรวมเสนอแนะ 
แสดงความคิดเห็น ขอปญหา และความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 
 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาเปนไปตามระเบียบกฎหมายสอดคลองตามความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงจัดทําโครงการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินข้ึน เพ่ือเปน
เวทีรับฟงขอมูล ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมุงหวังใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในชุมชน เปนจุด
เชื่อมตอยุทธศาสตรการพัฒนากับปญหาความตองการของประชาชน และนําขอมูลท่ีไดจากการประชาคมมาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของการทํางานรวมกันและสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  
 
 



 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนา ไดแก 
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
 3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเสนอปญหาความตองการ
โครงการ/กิจกรรมของหมูบานและจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปน
กรอบกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคลองตรงตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง  
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา เกิดการประสานงานการทํางานระหวางหนวยงานทุกภาค
สวนในพ้ืนท่ี   
 3.4 เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงสามารถนําโครงการพัฒนาตางๆ ไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3.5 เพ่ือใหมีแผนพัฒนาทองถ่ินเปนเครื่องมือในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
ทิศทาง เปาหมายพัฒนาท่ีชัดเจน และถูกตองตามระเบียบฯ 

4. เปาหมาย 
 4.1 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 5 หมูบาน 
 4.2 หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําบันทึกเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและผูมีสวนเก่ียวของ 
 5.3 ประสานผูนําหมูบาน หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผูบริหาร สมาชิกสภา ประชาชน 
และพนักงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม 
    5.4 ประชาสัมพันธ วัน เวลา และสถานท่ี ในการประชุมประชาคมโดยผานผูนําหมูบาน เสียงตามสาย 
และปายประชาสัมพันธ 

5.5 จัดเวทีประชุมประชาคม โดยแบงการประชุมประชาคมออกเปน 2 ครั้ง ดังนี้ 
     ครั้งท่ี 1 จัดประชุมประชาคมระดับชุมชนเพ่ือรับทราบปญหาความตองการจากประชาชนท้ัง 5 
หมูบาน จํานวน 5 ครั้ง ผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภา คณะกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ผูนําชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี และพนักงานเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ 
      ครั้งท่ี 2 จัดประชุมประชาคมตําบล เพ่ือบูรณาการโครงการทบทวนและจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการในภาพรวมระดับตําบล และคัดเลือกคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ประธานชุมชน ผูแทนหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
 5.6 รวบรวมขอมูลผลสรุปจากการประชุมประชาคม แผนงาน/โครงการท่ีไดพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญแลวนํามาเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนา  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2564) 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 



 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินไดอยางแทจริง 
 9.2 เกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมทํา รวมเสนอปญหาความตองการเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 9.3 สามารถลดความซํ้าซอนและประหยัดงบประมาณในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีมี
โครงการ/กิจกรรมลักษณะเดียวกัน ทําใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกัน 
 9.4 มีแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให
การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ   
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 032-622947 ทางโทรสารหมายเลข 032-622947 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 
 
 



 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวให
แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2564) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณ
บุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี โดยสํานักงานปลัด จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับประเด็น
หลักการพัฒนาท่ีประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล และคณะกรรมการพัฒนากําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส 
และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 9 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมประชาคมตําบลเพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม จํานวน 3 คน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ เพ่ือเปนองคกรใน
การยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ และรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ตามความตองการของประชาคมหมูบาน ดวยความถูกตอง โปรงใส 
สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี โดยสํานักงาน
ปลัด จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนา
ท่ีประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล และคณะกรรมการพัฒนากําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 11 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมประชาคมตําบลเพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม จํานวน 2 คน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพ่ือเปนองคกรใน
การติดตามและประเมินผลพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
ตามความตองการของประชาคมหมูบาน ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึง
ไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกงานในสํานักงานปลัด 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปค.4 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

 

 

 



 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ีจํานวน 10 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีและหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิก
สภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบล  
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 10 ราย ไดรับการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ 
โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ีจํานวน 10 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาค

สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ  
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


