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คํานํา 
 

จากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่องและบทเรียนท่ีไดรับจากการ
แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผานมาสูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
สถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตอง
ตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง และเพ่ือให
เกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือให
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการ
เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีตอไป 
  

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
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1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
   2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
   3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
   4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
 
 
 

สวนที่ 1 บทนาํ 
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         5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ี
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยก
ยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติเปนปญหา
ลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ี
ลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
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เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น  

การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม
แตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานหลักออกเปน 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) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. 2562 เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
แทจริง 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
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 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2  
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
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1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ พ.ศ. 2562 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕62 

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

1. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต 

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

1) โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล 
ผูนําหมูบาน พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 

300,000 

 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 

 

 1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1) โครงการปองกันและกําจัด
ศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 
2) โครงการครอบครัวแรลล่ี
และแหลงเรียนรูทองถิ่น 
3) โครงการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 
4) โครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพสตรีและแกน
นําหมูบาน 

50,000 
 

45,000 
 

50,000 
 
 

350,000 

 

 1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการอบรมธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
2) โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนวิถพีุทธ 
3) โครงการสงเสริมสภาเด็ก
และเยาวชน  
4) โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการองคกรชุมชน
ตําบลปราณบุรี 

40,000 
 

30,000 
 

15,000 
 

30,000 

 

มิติที่ 1 รวม 11 โครงการ 925,000  

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

1) กิจกรรมประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

     

สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
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 2.2 มาตรการสราง           
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

1) มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2) มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัด และ
หัวหนาสวนราชการ 
3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน” 
4) กิจกรรม “ควบคุมการเบกิ
จายเงินตามขอบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําป” 
5) กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
6) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
7) กิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัด
จาง 
8) โครงการจางสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 
9) กิจกรรมการใชบัตรคิวใน
การติดตอราชการ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 

 

 2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

1) กิจกรรมลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2) มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
3) มาตรการมอบอํานาจของ
นายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
4) มาตรการมอบอํานาจเจา
พนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
5) มาตรการการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัด และ
หัวหนาสวนราชการ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 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  

- 
 
- 
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3) มาตรการ “ใหความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองคกรอิสระ”    
4) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน”                            
5)  มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกบัเร่ืองรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรีวา
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 

มิติที่ 2 รวม 20 โครงการ 20,000  

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2) กิจกรรม “การออกระเบยีบ
จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี 
3) โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกบั พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 
4) มาตรการ “เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” 
5) กิจกรรม “การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบล และ
การรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”                            
6) มาตรการ “จัดใหมีชองทาง
ที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลปราณบุรี 

- 
 
 
- 
 
 
 

15,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

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

10,000 
 
- 
- 
- 

 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1) มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี 
2) มาตรการแตงต้ังตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
3) มาตรการแตงต้ัง

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
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คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 

 
 

มิติที่ 3 รวม 12 โครงการ 25,000  

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

1) กิจกรรมจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป  
2) กิจกรรมจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 

- 
 
- 
 
 
 

 

 

 4.2 การสนับสนุนให         
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

1) กิจกรรมการรายงานผลการ
ใชจายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ 
2) กิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี 
3) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

1) กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
2) กิจกรรมสงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร 

- 
 
 
- 
 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ 
ทุจริต 

3) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต 

- 
 
 
 

 

มิติที่ 4 รวม 8 โครงการ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
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มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่มทนตอการทจุริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลําดับท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางมากในการพัฒนาองคกร พัฒนาชาติ และ
พัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เปนหนวยงานการปกครองทองถ่ิน ท่ีมีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด รูปญหา รูความการตองของประชาชน และยังมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ิน การ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกกับประชาชน ในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  พัฒนารายได สาธารณูปโภค สงเสริมสุขภาพอนามัย สงเสริมคุณภาพชีวิต 
บํารุงรักษาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี ฉะนั้น เพ่ือใหเกิดการกระตุนในทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมากท่ีสุด การอบรมให
ความรูเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีจะนํามาปรับปรุง
ประยุกตใชในการพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงจะทําใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูนําหมูบาน ท่ีวิสัยทัศนกวางไกลท่ีจะทําใหมีการพัฒนาท่ี
ดีข้ึนทองถ่ินมีเจริญกาวหนาไดอยางยั่งยืน  
           องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทองถ่ิน จึงไดจัดโครงการ
อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูนําหมูบานขององคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี   

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถใหแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูนําหมูบาน 
   3.2 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง และผูนําหมูบาน มีวิสัยทัศน และทัศนคติท่ีดีในการพัฒนาทองถ่ิน  
   3 .3 เ พ่ือเปนการสรางความสัมพันธ ท่ีดี เ กิดความรัก ความสามัคคี ระหวางคณะผูบริหาร                
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูนําหมูบาน 
   3.4  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีดีระหวางองคกร นําความรูท่ีไดมาใชในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลใหมีความเจริญกาวหนาและยั่งยืนตอไป 

4. เปาหมาย 
   คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา พนักงานจาง  
และผูนําหมูบานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี    
 

สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
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5. ระยะเวลา 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ   
   6.2 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการฝกอบรมและศึกษาดูงาน โดยจัดทําเปนกําหนดการ 

6.3 ติดตอประสานวิทยากรเพ่ือบรรยายใหความรูแกผูท่ีเขารับการฝกอบรม 
6.4 ดําเนินการตามโครงการและตามกําหนดการท่ีวางไว   

  6.5 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมินเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

7. งบประมาณ 
 300,000 บาท  

8. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา                          
พนักงานจาง และผูนําหมูบานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี สามารถนําความรู แนวความคิด และ
ประสบการณท่ีไดรับมาปรับปรุงและพัฒนางานตลอดจนหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
   10.2 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา                           
พนักงานจาง และผูนําหมูบาน ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
   10.3 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา                          
พนักงานจาง และผูนําหมูบาน มีความสัมพันธอันดีและมีความรวมมือท่ีดีในการพัฒนาทองถ่ิน 
   10.4 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา                          
พนักงานจาง และผูนําหมูบานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี มีแรงจูงใจในการทํางานสงผลใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน              
 

ลําดับท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ผูนําหมูบาน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity  
Assessment) ขององคการตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จคือ องคการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption  
and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใส 
ของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ และสังเคราะหเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเปนในการประเมิน โดยจําแนก 
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องคประกอบหลักเปนองคประกอบยอย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสูคําถามท่ีใชในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน ประเทศไทยมีภาพลักษณเรื่องการทุจริต 
คอรรัปชั่นในทางลบ จึงไดกําหนดแนวทางเพ่ือยกระดับมาตรฐานความสุจริต และความตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในทุกภาคสวนของสังคมไว การยกระดับมาตรฐานความสุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับแนวนโยบายการบริหารประเทศ สงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล สรางกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐใหเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพ พัฒนาความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ ประกอบกับบันทึกขอตกลงความ
รวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางกระทรวงมหาดไทยกับสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไปสูการปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ                   
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสมนํามาซ่ึงประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของประชาชน
ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเอง
ทุกคนและตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญประการหนึ่งท่ีมุงแกไข
ปญหาอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม รวมท้ังการดําเนินการทางการเมืองท่ีขาดความโปรงใส ไม
มีคุณธรรม  จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจท่ีลมเหลวจึงมีบทบัญญัติท่ีมุงเนนการทําให
บานเมืองมีความโปรงใส    
   มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยกําหนดในหมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ประกอบกับประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จัดทําเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙ ไดแจงแนวทางดําเนินการเพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับเพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต  
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเองตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม  
ตามลําดับ 
 ๕. ปองกันการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกรและผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดยืดถือตามมาตรา 66 มาตรา 67 (9) มาตรา 69/1 และมาตรา 
70 ของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จึง
ไดจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล  
และพนักงานจาง เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดเรียนรูระเบียบ เพ่ือเปนการสนอง 
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นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสรางระบบราชการทําใหใสสะอาด และพัฒนา
ศักยภาพองคกร องคการการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัยการรักษา และ
ความโปรงใสในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเจริญกาวหนา
มากข้ึน 
 3.3 เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทักษะความรูเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปรงใส
ในการทํางาน 
 3.4 เพ่ือเปนการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกแกผูเขารับการอบรมในการปฏิบัติหนาท่ี มีพฤติกรรมท่ี
สรางสรรค มีจิตสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบและมุงปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 
   คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนําหมูบาน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลปราณบุรีทุกคน 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 และมีการศึกษาดู
งานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส  
   6.5 ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
   6.6 จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเสนอผลการดําเนินงานตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 15,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําหมูบาน พนักงานสวนตําบล                             
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี และประชาชน จํานวนไมนอยกวารอยละ ๕๐ มีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมการรณรงคเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการ 
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 10.2 ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาและความ
โปรงใสในการทํางาน 
 10.3 ผูเขารับการอบรมมีศักยภาพประสิทธิภาพและมีความเจริญกาวหนาในการทํางานมากข้ึน 
 10.4 ผูเขารับการอบรมมีทักษะความรูเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัยการรักษาวินัยและความ
โปรงใสในการทํางาน 
 10.5 ผูเขารับการอบรมมีการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกแกผูเขารับการอบรมในการปฏิบัติหนาท่ี
มีพฤติกรรมท่ีสรางสรรค มีจิตสํานึกตอหนาท่ี ความรับผิดชอบและมุงปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการแกประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันและกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 จากสถานการณการระบาดของหนอนหัวดําศัตรูมะพราว เกิดครั้งแรกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปลายปพ.ศ. 2550 ท่ีอําเภอเมืองและทับสะแก ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50 ไร และการระบาดไดขยายวง
กวางอยางรวดเร็วและตอเนื่องเกือบทุกพ้ืนท่ี ท่ีมีการปลูกมะพราวรวมถึงพ้ืนท่ี ตําบลปราณบุรีซ่ึงมีพ้ืนท่ี ท่ีปลูก
มะพราว และพืชไร จํานวน 1,500 ไร สงผลตอการผลิตมะพราว ทําใหมะพราวเสียหาย เกษตรกรมีผลผลิตลดลง 
การเก็บผลมะพราวขายเปนอาชีพหลักของเกษตรกรผูปลูกมะพราวในพ้ืนท่ีตําบลปราณบุรี หากมีการระบาด
อยางรุนแรงโดยไมมีการปองกันกําจัดศัตรูพืชดังกลาว ทําใหมะพราวตายลงอยางรวดเร็ว เกษตรกรขาดรายได 
สงผลตอการดําเนินชีวิต ปจจุบันการปองกันกําจัดหนอนหัวดําศัตรูมะพราวมีหลากหลายวีธีการ แตวิธีการท่ีลด
ตนทุนการผลิต ไมอันตรายและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน ซ่ึงเปนสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก สามารถเขาทําลายและตัดวงจรการเจริญเติบโตของหนอนหัวดํามะพราวได 

 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ี 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  
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 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงเห็นความสําคัญของอาชีพเกษตรกรผูปลูกมะพราวและการปองกันกําจัด
หนอนหัวดํา  
จึงจัดทํา โครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปองกันและกําจัดหนอนหัวดําศัตรูมะพราว 
 3.2 เพ่ือเปนการสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอนได 
 3.3 เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตการใชสารเคมีปองกันและกําจัด 
 3.4 เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกษตรกรเรียนรูวิธีการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิถี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เกษตรกรผูปลูกมะพราวในพ้ืนท่ีตําบลปราณบุรีจํานวน 50 คน 
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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 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ลดปญหาการระบาดของศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 

   10.2 เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองและลดตนทุนการผลิตได 
   10.3 สามารถสรางองคความรูเพ่ือการพัฒนาการปองกันและกําจัดศัตรูมะพราว 
 

ลําดับท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการครอบครัวแรลลี่และแหลงเรียนรูทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
   ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
ท้ังในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนารายได สาธารณูปโภค สงเสริมสุขภาพอนามัย  สงเสริมคุณภาพ
อนามัย สงเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาดานสิ่งแวดลอม และการใหบริการตางๆ  แกประชาชนใหเปนไปอยาง
ท่ัวถึง อันไดแก การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู ดานสุขภาพอนามัย การอนุรักษ  
และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ท้ังนี้การเสริมสรางความอบอุนในครอบครัวถือเปนสวนหนึ่งในการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
   และตามท่ีรัฐบาลไดกําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมงคลวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาดวยนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ได
ตอบสนองการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จึงไดมีการจัดกิจกรรม
ควบคูกันเพ่ือตระหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว รวมไปถึงวิถีชีวิตของประชาชนใน
ตําบลปราณบุรี ตลอดจนใหความสําคัญกับการเรียนรูถึงชีวิตความเปนอยูในทองถ่ินของตน และสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยใหความสําคัญกับบุคคลในครอบครัวเปนสําคัญ ดวย
วิธีการท่ีสมาชิกในครอบครัวสามารถกระทํารวมกันได องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงไดจัดทําโครงการ
ครอบครัวแรลลี่แหลงเรียนรูทองถ่ินเพ่ือเสริมกิจกรรมดังกลาว 
 

3. วัตถุประสงค 
    3.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา   
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3.2 เพ่ือใหเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนหางไกลยาเสพติด 
3.3 เพ่ือกอใหเกิดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันของประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.4 เพ่ือสงเสริมการทํากิจกรรมการเสริมสรางพลังครอบครัวท่ีเกิดประโยชนรวมกันภายในครอบครัว 
3.5 เพ่ือสงเสริมการประสานงานเชิงบูรณาการรวมกันของกลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ี กับองคกร

ปกครองทองถ่ิน 
3.6 เพ่ือเสริมสรางความสามัคคี และความคิดในทางสรางสรรคในหมูผูรวมงาน 
3.7 เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.8 เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน สตรี อสม. กลุมผูดอยโอกาสและกลุมองคกรตางๆ เขารวม

กิจกรรม ทํากิจกรรมรวมกัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   เยาวชน ประชาชน สตรี อสม. กลุมผูดอยโอกาสและกลุมองคกรตางๆ เขารวมกิจกรรมตามโครงการ
ครอบครัวแรลลี่แหลงเรียนรูทองถ่ิน ประมาณ 300 คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  และพ้ืนท่ีท้ัง  5 หมูบาน  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลปราณบุรี 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
6.1 จัดทําโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 

   6.2 ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   6.3 รับสมัครผูเขารวมโครงการ 
     6.4 ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนในพ้ืนท่ีและท่ัวไปไดทราบ 
   6.5 ประกาศรับสมัครผูเขารวมกิจกรรมการแขงขันครอบครัวแรลลี่แหลงเรียนรูทองถ่ิน โดยแบง
ออกเปน  2 ประเภท คือ ประเภทครอบครัว และเภททีมท่ัวไป  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 2 
ประเภทเชนกัน 
   6.6 จัดการประชุมทีมงานในการจัดทําฐานกิจกรรมแรลลี่ของแตละหมูเพ่ือดําเนินการทํากิจกรรม
รวมกัน 

6.7 จัดกิจกรรมการแขงขันครอบครัวแรลลี่แหลงเรียนรูทองถ่ินในชวงเวลาเชาตั้งแตเวลา 06.00 – 
14.00 น. 
   6.8 จัดทําใบประกาศใหกับผูเขารวมกิจกรรมทุกคน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 45,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 ผูเขารวมกิจกรรมไดมีสวนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   
   10.2 เยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนหางไกลยาเสพติด 
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   10.3 เกิดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันของประชาชนในพ้ืนท่ี 
    10.4 สามารถสงเสริมการทํากิจกรรมท่ีเกิดประโยชนรวมกันภายในครอบครัว 

10.5 สงเสริมการประสานงานเชิงบูรณาการรวมกันของกลุมองคกรตางๆในพ้ืนท่ี 
10.6 เกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.7 เยาวชน ประชาชน สตรี อสม. กลุมผูดอยโอกาสและกลุมองคกรตางๆ เขารวมกิจกรรม และทํา

กิจกรรมรวมกัน 
 

ลําดับท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 มีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และไดทรงเนนย้ําแนวทางพัฒนา
ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สรางภูมิคุมกันในตัว ตลอดจนใชความรู และคุณธรรม เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การปองกันใหรอดพนจาก
วิกฤต และใหสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
โดยท่ีภาวการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  การ
ดําเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง ประชาชนโดยท่ัวไปมีการรับอารยะธรรมจาก
ตางประเทศ  คานิยม เทคโนโลยีซ่ึงบางอยางท่ีไดรับเขามาทําใหเกิดคานิยมการใชชีวิตประจําวันท่ีฟุมเฟอยเกิด
ความเสื่อมของสังคม และทําใหเกิดปญหาในสังคม ปญหาครอบครัว  อีกท้ังการประกอบอาชีพของประชาชน
ภายในเขตพ้ืนตําบลปราณบุรีท่ีอาชีพสวนใหญเปนเกษตรกร  มีการมุงเนนเพ่ือเพ่ิมรายไดและการจําหนายโดย
ใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน  ตนทุนการผลิตจึงสูง ประกอบกับในชวงเวลานี้เปนการสมควรท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะไดจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอัน
หาท่ีสุดมิได และเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  ในฐานะองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับ
ประชาชนในชุมชนมากท่ีสุด  โดยไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ขอ 6) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (ขอ 6) และมาตรา 68 (7) ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาชุมชน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาใชใหคนชุมชนไดปฏิบัติตาม และใหบังเกิดไดในชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน ดวย
การรูจักการใชทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสําคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือใหประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ีไดตระหนัก และเกิดการเรียนรูในการพ่ึงพาตนเอง มีการดําเนินชีวิตใหอยู
อยางพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน  
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   3.2 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ีไดรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ดวยการทําดี เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท สงเสริมการมีสวนรวมการดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชน
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 
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 3.3 เพ่ือเสริมสรางความรู  ความเขาใจท่ีเปนรูปธรรม  แกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และประชาชนทุกหมูเหลา  ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  มาปรับใชในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตประจําวัน 
   3.4 เพ่ือเปนการศึกษาเรียนรูและเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดการฝกอบรมและการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณ

บุรี  จํานวน 90 คน ครอบคลุมจํานวน 5 หมูบานในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีพรอม
ผูเก่ียวของ   
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
จัดกิจกรรมอบรมใหความรู  ณ หองประชุมสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีและกิจกรรม

ศึกษาดูนอกสถานท่ี 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
   6.1 เสนอโครงการขอความเห็นชอบจากผูบริหารองคการบิหารสวนตําบลปราณบุรี 
   6.2 กําหนดรูปแบบการดําเนินงานตามโครงการ แจงใหผูเก่ียวของทราบ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  
ประสานงานดานตางๆ 
   6.3 ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

6.4 จัดกิจกรรมตางท่ีเก่ียวของ   
6.5 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันทและมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชน  

10.2 ประชาชนมีความรู ความเขาใจท่ีเปนรูปธรรม สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
พระราชกรณียกิจตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
   10.3 ประชาชนไดมีการศึกษาเรียนรู  และเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
ลําดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนําหมูบาน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
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 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
5  พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 ท้ังในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนารายได สาธารณูปโภค สงเสริมสุขภาพอนามัย 
สงเสริมคุณภาพอนามัย สงเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาดานสิ่งแวดลอม และการใหบริการตางๆ แกประชาชนให
เปนไปอยางท่ัวถึง ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนมีสภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน และเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
ทองถ่ินสวนราชการ ผูนําหมูบาน และประชาชน อีกท้ังกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการมุงพัฒนาใหชุมชน
เกิดความเขมแข็ง สรางเสริมความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม และรวมอนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดใหมีกิจกรรมท่ีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความคิด ขอเสนอแนะในการ
รวมกันพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ซ่ึงวางอยูบนความตองการของชุมชน อันไดแก การพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชวีิตและความเปนอยู ดานสุขภาพอนามัย การอนุรักษ และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม     
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทหนาท่ีขององคกรสตรี ซ่ึง
จะตองเปนผูนําในการพัฒนาหมูบาน ชุมชน และแตละฝายจะตองรวมมือรวมใจกันทํางานใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี และองคการบริหารสวนตําบลถือวาเปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด รูปญหา รูความตองการอยางแทจริงของประชาชน  องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงได
จัดทําโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรี ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหองคกรสตรีและผูนําชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดนําความรู 

แนวความคิด และประสบการณท่ีไดรับการฝกอบรม และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี มาปรับปรุงและใชเปน
แนวทางในการพัฒนากลุมองคกรและหมูบานใหกาวหนายิ่งข้ึน 

2. เพ่ือเสริมสรางพัฒนาศักยภาพขององคกรสตรีและผูนําชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีในการทํางานรวมกันขององคกรสตรีในพ้ืนท่ี สงเสริมใหเกิดความรักความสามัคคี  มีความเขมแข็ง 

3.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจจากการศึกษาดูงานในการนํามาปรับใชกับระบบการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเกิดผลดีตอหมูบานและประชาชนในภายหนาในการพัฒนาหมูบาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ฝกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและผูนําชุมชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา เพ่ือการประสารการ

ทํางานรวมกันระหวางสตรีแมบาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ตลอดจน
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการบริหารจัดการการปฏิบัติงานภายในองคกร นําความรูจากการ
อบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีมาใชในการดําเนินงานของกลุม โดยมีองคกรสตรีและผูเก่ียวของเขารวม
กิจกรรม   
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
จัดกิจกรรมอบรมใหความรู  ณ หองประชุมสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีและกิจกรรม

ศึกษาดูนอกสถานท่ี 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
6.1 เขียนโครงการเสนอคณะผูบริหาร พิจารณาอนุมัติโครงการ 

   6.2 จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการและกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการ 
   6.3 การดําเนินการประสานงานกับตัวแทนของกลุมสตรีแมบานในพ้ืนท่ี 
   6.4 จัดประชุมทําความเขาใจกับตัวแทนของกลุมสตรีแมบานเพ่ือกําหนดแนวทางรวมกันในการ
ดําเนินการตามโครงการ 
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   6.5 ประชาสัมพันธโครงการใหกลุมสตรีแมบานในแตละหมูบาน จํานวน ๕ หมูบานไดทราบ 
   6.6 ประสานขอความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6.7 ดําเนินการฝกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 350,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 องคกรสตรีและผูนําชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  ไดนําความรู 
แนวความคิด  และประสบการณท่ีไดรับการฝกอบรม และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี มาปรับปรุงและใชเปน
แนวทางในการพัฒนากลุมองคกรใหกาวหนายิ่งข้ึน 
   10.2 องคกรสตรีและผูนําชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี และผูท่ีเก่ียวของ มีความ
เขมแข็งสามารถปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกันทําใหการทํางานไมมีความขัดแยง และหมูบานเกิดความ
เจริญกาวหนา 
   10.3 องคกรสตรีและผูนําชุมชนสามารถนําความเขาใจจากการศึกษาดูงานในการนํามาปรับใชกับ
ระบบการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนทําใหเกิดการพัฒนาท่ีดี 
 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
   ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และสภาพปญหา

ในแตละดานมีความหลากหลายมากข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังสงผลถึงประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมไดใหหลงผิดและมี
พฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซ่ึงทําใหภูมิคุมกันของประชาชนในสังคมท่ีจะตานทานกับปญหา  ตอง
ขาดความม่ันคงจนเกิดปญหาตางๆ ของสังคมตามมา เชน สําหรับประชาชน ไดแก ปญหาการกอเหตุทะเลาะ
วิวาท ปญหาการแพรระบาดของยา เสพติด  ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  ปญหาการติดเกมส  สําหรับ
ประชาชนท่ัวไป เชน  ปญหาดานสังคม  เศรษฐกิจ   การเมือง  การศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีแตกตางกัน  
อันนํามาซ่ึงการแตกแยกทางความคิดกอใหเกิดการแกงแยงแขงขันกันอยางรุนแรงทางวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ  
โดยไมคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึงถาเปนเชนนี้ตอไปก็อาจจะนําพาไปใหประเทศไทยของเราติดกับดัก
วิกฤตการณเชนกัน  ทางออกจากวิกฤติการณดังกลาว  ก็คือตองสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนชาวไทยยึดม่ันใน
คุณธรรม  จริยธรรมและหลักคําสอนทางพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ไมใหยึดติดกับวัตถุนิยมจนเกินไป 
ไดแกปญหาการทํางานท่ีไมมีความสุข  ปญหาความสามัคคีในองคกร  เปนตน ประกอบกับวัดนาหวยเปนวัดท่ี 
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มีผูมีจิตศรัทธาเลื่อมใสเปนจํานวนมาก   ท้ังนี้สภาวัฒนธรรมตําบลปราณบุรี องคการบริหารสวน

ตําบลปราณบุรีและวัดนาหวยไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว  และไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

ในทองถ่ิน  ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน ในรูปแบบกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ภายในแนวคิด  “ธรรมะอารมณดี”   มาตั้งแตป 2528 จนถึงปจจุบันซ่ึงเปนปท่ี 
33 และไดเล็งเห็นวาวิธีการจะแกไขปญหาดังกลาวนั้น จะตองอาศัยกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ทําใหเกิดสมาธิและสติปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกปฏิบัติธรรมในกลุมประชาชน   จะ
ชวยทําใหมีจิตใจพ้ืนฐานท่ีโอบออมอารี   มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซ่ึงจะทําใหพ้ืนฐานทางจิตใจอยูใน
กรอบคุณธรรมและจริยธรรม   ยอมสงผลใหเยาวชนเปนคนดี และสามารถแกปญหาสังคมได และทําให
ประเทศชาติเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว     

      องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ในฐานะหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทและภารกิจหลักใน
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับพุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลา  จึงตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม และเผยแผคําสอนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา  เพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจใหกับ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวพุทธท่ัวโลก   อาศัยอํานาจตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  สวนท่ี  3  หนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล  มาตรา 66 (5),(6),(8) ประกอบกับ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542   หมวด  2  การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ  รายละเอียดดังนี้  
   ภาคทฤษฎ ี- การใหความรู 

     1. การรักษาธรรมในจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมพ้ืนฐานสําหรับประชาชนในหัวขอ “เย็น
กาย เย็นใจ ดวยปญญา” โดย พระครูปลัดวชิรานันท วชิราวุโธ ผูชวยเจาอาวาสวัดนาหวย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ    

2. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ในหัวขอ “จริยธรรมกับความเชื่อของคนไทย” และหัวขอ 
“มหัศจรรยแหงศีลและธรรม” โดย พระอาจารยธนรัตน โชติมนฺโท วัดหนองเผาถาน จังหวัดเพชรบุรี 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หลักธรรมสําหรับการครอง
ตน ครองคน ครองงาน” “ปฏิบัติธรรมนําชีวิต” และ “พระพุทธศาสนาในความทรงจํา” การปฏิบัติธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  โดย  พระครูโสภณธรรมพิทักษ วัดธรรมรังษี 

 4. การรักษาศีล สมาธิ เพ่ือใหเกิดปญญาใหการใชชีวิต  โดย  พระมหาอําพัน คุตฺตวํงโส วัด
น้ําโจน จังหวัดเพชรบุรี    

ภาคปฏิบัต ิ  - การฝกปฏิบัติสมาธิเพ่ือสรางเสริมใหเกิดปญญา โดยพระครูโสภณธรรมพิทักษ   
เจาอาวาสวัดธรรมรังสี   เจาคณะตําบลไรเกา – ไรใหม และพระครูปลัดวชิรานันท วชิราวุโธ ผูชวยเจาอาวาส
วัดนาหวย 
 

3. วัตถุประสงค 
3.๑  เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชนและประชาชนมีความกระตือรือรน  และเห็นความสําคัญ

ในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
3.๒  เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และสามารถนําไปใชในการดํารง

ชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.๓  เพ่ือปลุกจิตสํานึกในการแกไขปญหายาเสพติดในหมูเด็กและเยาวชนอยางถาวร 
3.๔  เพ่ือใหพุทธศาสนิกชน  เด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด  ดวยการ

ปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
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3.๕  เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึงหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตอบิดามารดา  และผูมี

พระคุณอันไดชื่อวาเปนผูมีความกตัญูกตเวทิตาธรรม 
3.๖  เพ่ือใหพุทธศาสนิกชน  เด็ก เยาวชนและประชาชนไดสรางสํานึกในการพัฒนาจิต  พัฒนา

ตนเอง  พัฒนาทองถ่ิน  และพัฒนาประเทศชาติตอไป 
        3.๗  สงเสริมใหมีความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนทุกศาสนาท่ีสวน
ราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถานศึกษา  และวัด  เพ่ือสนับสนุนใหนําหลักธรรมทางศาสนามาใช
เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณภาพชีวิตในสังคมไทยใหสงบสุขยิ่งข้ึน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
          ดานปริมาณ  

เด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงานองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีท่ีมีความสนใจในการสงเสริม
พระพุทธศาสนา คณะกรรมการวัดนาหวย คณะกรรมการจัดงาน จํานวน  150   คน      

ดานคุณภาพ   
     เด็ก เยาวชน และประชาชนผูสนใจ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีสติ สามารถแกปญหาชีวิต โดยนํา
ธรรมะมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข  
 
5. สถานท่ีดําเนินงาน  

 ปะรําพิธี – สวนปา – ศาลาการเปรียญวัดนาหวย  ตําบลปราณบุรี  อําเภอปราณบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  โทร./โทรสาร. ๐๓๒ – ๖๒๓๒๐๖  ,๐๓๒ – ๖๒๓๙๐๐  มือถือ. 089-0493473,        
081-7823046, 083-2945678 
 

6. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
            6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
            6.2 ประชุมเตรียมความพรอมดําเนินโครงการ 
             6.3 เสนอโครงการเพ่ือเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
             6.4 ประสานงานหนวยงานตางๆ เพ่ือบูรณาการโครงการรวมกัน ประชาสัมพันธโครงการ 

   6.5 ดําเนินการตามโครงการ   รายละเอียดดังนี้ 
         - วันท่ี  3  เมษายน 2562   

                         เวลา  09.00  น.  เปนตนไป  ลงทะเบียนเขารวมอบรม  
      เวลา  11.00  น.  พิธีเปดการอบรมโครงการฯ 

    - วันท่ี  4 – 7  เมษายน  2562   
                         เวลา 09.00 – 21.30  เขารับการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ    

    6.6 สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

- การเตรียมงานโครงการ  เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562 
- ระยะเวลาดําเนินโครงการ  3 – 7  เมษายน  2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 40,000 บาท  
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี รวมกับวัดนาหวย ตําบลปราณบุรี 
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑0.๑  ไดบุคลากรของคณะสงฆดานการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
๑0.๒  ทําใหพุทธศาสนิกชน  เด็ก เยาวชน และประชาชน เขาใจปฏิบัติถูกตองตามหลักพุทธ

ธรรม  ไดประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติจริง 
๑0.๓  ทําใหพุทธศาสนิกชน  เด็ก เยาวชน และประชาชน  รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน

ตอสังคม  และสวนรวม 
๑0.๔  ทําใหพุทธศาสนิกชน  เด็ก เยาวชน และประชาชน  รักวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของตนเอง  และมีมารยาทท่ีงดงาม 
๑0.๕  ทําใหพุทธศาสนิกชน  เด็ก เยาวชน และประชาชน  เวนจากสิ่งเสพติดและรูโทษของ

อบายมุข 
๑0.๖  ทําใหพุทธศาสนิกชน  เด็ก เยาวชนและประชาชน  รูจักคิด  มีแนวคิดสรางสรรค  อัน

เปนผลดีตอการพัฒนาชาติในอนาคต 
๑0.๗  คณะทํางานมีประสบการณในการจัดอบรม  ซ่ึงจะเปนประโยชนและแนวทางในการ

จัดอบรมครั้งตอไป 
๑0.๘  เพ่ือสงเสริมใหมีความเขาใจอันดี  และมีความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนทุกศาสนา  

จากสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถานการศึกษา  และวัด  เพ่ือสนับสนุนนําหลักธรรมทาง
ศาสนามาใชเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณภาพชีวิตในสังคมไทยใหสงบสุข  และดําเนินชีวิตอยู
บนฐานของผูมีธรรมะครองใจ 
 

ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
    ในสภาวะปจจุบัน โลกอยูในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันกันอยางสูง ซ่ึงนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึนเรื่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสื่อเทคโนโลยีตางๆ อยู
ตลอดเวลา และในฐานะท่ีประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางรุนแรงนี้  การเปลี่ยนแปลงคานิยมและวิถีชีวิตของคนไปสูสังคม
บริโภคนิยม ซ่ึงเนนการแขงขันดานวัตถุและฐานะทางเศรษฐกิจ ทําใหเด็ก และเยาวชน ขาดภูมิคุมกันกอใหเกิด
ปญหาท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชนอีกมากมาย  ทําใหเกิดปญหาสังคมท่ีสงผลสะทอนตอเยาวชน เชน ปญหายา
เสพติด อาชญากรรมตางๆ  การตั้งครรภกอนวัยอันควร ความยากจน เด็กเรรอน   การใชแรงงานเด็ก ฯลฯ 
           การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  ทําใหเยาวชน นิสิต นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสคานิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึง
ดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ังคงและสามารถแกไขปญหาตางๆในชีวิต
ท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด  กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย 
หรือแกปญหาดวยการพ่ึงพายาเสพติด 
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           เด็กและเยาวชน คือ พลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคน
ท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เด็ก
และเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชน กลาคิด กลา
ทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลัง ในเชิงสรางสรรค  สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของ
ตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปน 
ผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความ
เจริญกาวหนาและม่ังคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
           โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนา
จิตและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ใหมี

ทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ี นําธรรมะ  นําหลักคําสอนท่ี
ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน คือ การพัฒนากาย   โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ  มี
พฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม  การพัฒนาศีล  โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ดวยความเก้ือกูล
และประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต  ใหเปนจิตท่ีสมบูรณท้ังคุณภาพจิต  พลังจิตและสุขภาพจิต และ
สุดทาย  การพัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยท่ีเก่ียวของ  รูวิธีการ
ปองกัน  รูวิธีแกไขปญหา  สรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก 
นําพาชีวิตสูความสําเร็จ  เพ่ือเก้ือกูลแกตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด   
  อาศัยอํานาจตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  สวนท่ี  3  หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  มาตรา 66 (5),(6),(8) 
ประกอบกับ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2542   หมวด  2  การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
   องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี      ในฐานะหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทและภารกิจหลักในการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับพุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลา  ตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม และเผยแผคําสอนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา  จึงไดรวมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีท้ัง 2 โรงเรียน และวัดนาหวย กําหนดจัดโครงการในวันท่ี 7 – 8 กันยายน 
พ.ศ.2562 เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนศึกษาหลักธรรมและฝกปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา 

3. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหเยาวชนในสถานศึกษาไดมีโอกาสศึกษา  และฝกปฏิบัติธรรม 
๒. เพ่ือใหเยาวชนไดตระหนักถึงโทษภัยของอบายมุข  และ  ละ  ลด  เลิกไดในท่ีสุด 
๓. เพ่ือใหเยาวชนไดศึกษาถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

          ๔. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีพึงประสงคใหกับเยาวชน  ตลอดจนความกตัญูกตเวที 
          ๕. เพ่ือสืบทอดและจรรโลงไวซ่ึงสถาบันท้ัง  ๓  คือ  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.๑ นักเรียนโรงเรียนวัดนาหวย  (ป.4-ป.๖)  จํานวน  55     คน 
  4.๒ นักเรียนโรงเรียนบานหนองกา  (ป.4-ป.๖)  จํานวน   27     คน 
 4.3 คณะครูโรงเรียนวัดนาหวย    จํานวน    6     คน 
 4.4 คณะครูโรงเรียนบานหนองกา    จํานวน    6     คน  
      รวม 94     คน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ วัดนาหวย ตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  ประชุม  วางแผน  คณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือกําหนดวัน เวลา สถานท่ีการฝกอบรม พรอม
กําหนดตารางการฝกอบรม 
 ๖.๒  ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี ติดตอวิทยากร ประสานงานหนวยงานเพ่ือบูรณาการ
โครงการรวมกัน ไดแก รร.วัดนาหวย รร.บานหนองกาและวัดนาหวย และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๖.๓ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
  ๖.๔  ดําเนินกิจกรรมโครงการตามวัน เวลาท่ีกําหนด 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม 
ภาคทฤษฎ ี -การใหความรู 
6.4.1 การรักษาธรรมในจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมพ้ืนฐาน “ธรรมะสําหรับเยาวชน” “เมตตา

ธรรมคํ้าจุนโลก(จิตอาสา)” โดย พระมหาอําพัน สุคตวํโส    
              6.4.2 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวขอ “ชีวิตพัฒนาไดถาใจมีศีล” โดยพระอาจารยจํารัส 
สุเมโธ   
              6.4.3 กิจกรรมรําลึกถึงพระคุณพอแม และ พระคุณของคุณครู โดยพระอาจารยจํารัส สุเมโธ และ
คณะครูท้ัง 2 โรงเรียน    

6.4.4 การรักษาศีล สมาธิ เพ่ือใหเกิดปญญาใหการใชชีวิต  โดย พระครูปลัดวชิรานันท  วชิราวุโธ  
ผูชวยเจาอาวาสวัดนาหวย เลขานุการเจาคณะตําบลปราณบุรี    

ภาคปฏิบัต ิ  - การฝกปฏิบัติสมาธิ การสวดมนต เพ่ือสรางเสริมใหเกิดปญญา โดย พระครูปลัดวชิ
รานันท วชิราวุโธ 
 ๖.4.๕ ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน แลวรายงานใหผูบริหารทราบ 
               การประเมิน 
          6.4.6  การทําแบบสอบถามกอน  และหลังเขาอบรม 
          6.4.7  สอบถามจากบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
          6.4.8  การสังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม 
         6.4.9  สังเกตจากการรวมกิจกรรมจากชุมชน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.๑  ผูเขารับการอบรมสามารถนําหลักธรรมไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
10.๒  ผูเขารับการอบรมตระหนักถึงบทบาท  และสภาวะของตนเองดีข้ึน 
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10.๓  ผูเขารับการอบรมมีความกตัญูกตเวที  มีความเสียสละ  และชวยเหลือสังคม 
10.๔  ผูเขารับการอบรมหางไกลจากยาเสพติด  ละ ลด  เลิกจากอบายมุข 
10.๕  ผูเขารับการอบรมมีความจงรักภักดี  ตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย 
 

ลําดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
   ครอบครัวในปจจุบันเผชิญกับภาวการณการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากปจจัยภายในครอบครัวและ
ปจจัยแวดลอมในชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมซ่ึงเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม ความสัมพันธสมาชิกภายในครอบครัว ท่ีมีตอกัน
ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของสังคมและประเทศ 

   เด็กและเยาวชนเปนบุคคลอีกกลุมหนึ่งท่ีมีสวนไดรับผลกระทบตางๆ ขางตน องคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี จึงไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการความรู ความสามารถของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี เพ่ือได
เติบโตเปนผูใหญท่ีดีและเหมาะสมกับยุคสมัย จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน องคการบริหาร
สวนตําบลปราณบุรีข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนเครือในขายการเชื่อมกลุมเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี   

3.2 เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันในการแสวงหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
3.3 เพ่ือสงเสริมการประสานงานเชิงบูรณาการรวมกันของกลุมองคกรตางๆในพ้ืนท่ี  กับองคกร

ปกครองทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เกิดแนวคิดในการรวมกลุมเพ่ือ
สรางสรรคประโยชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
   องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี และพ้ืนท่ีท้ัง 5 หมูบาน ของตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 จัดทําโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 
   6.2 ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   6.3 ดําเนินการตามโครงการ ดังนี้ 
         - รับสมัครเด็กและเยาวชน อายุไมเกิน 18 ป เขารวมกิจกรรม จํานวน 50 คน 
         - จัดประชุมกลุมเด็กและเยาวชน ดวยการจัดกิจกรรมตางๆ เชน ฟงบรรยาย แสดงความคิดเห็น
นําเสนอ และใหมีการคัดเลือกตัวแทนเด็กและเยาวชน เขาสูการรวมกลุม ของสภาเด็กและเยาวชนขององคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี เปนเวลา 2 วัน 
         - จัดใหกลุมสภาเด็กและเยาวชนไดมีการจัดทําแผนและความตองการนําเสนอตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
          - จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 



26 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 15,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 เกิดเครือขายการเชื่อมเชื่อมโยงกลุมเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

10.2 เกิดการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันในการแสวงหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   10.3 มีการสงเสริมการประสานงานเชิงบูรณาการรวมกันของกลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ี กับองคกร
ปกครองทองถ่ิน 
 

ลําดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองคกรชุมชนตําบลปราณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
   ชุมชนเปนสังคมฐานรากท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีผานมา กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหชุมชนออนแอ ประสบความยากจน เกิดปญหาสังคม กระนั้นก็ดี ชุมชนมีการ
ใชทุนทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญา เพ่ือการดํารงอยู ตลอดจนมีการรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในทองถ่ิน
เพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ินไปสูชุมชนเขมแข็ง สามารถจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน มีบทบาทสําคัญตอการ 
พัฒนาประเทศ  นอกจากนี้ยังจะนําไปสูการสรางระบบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหชุมชนมี บทบาท
สําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน ตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปญญาท่ีมีอยูในชุมชนทองถ่ิน เพ่ือ
การมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  สภาองคกรชุมชน เปนสวนหนึ่งในเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนทองถ่ิน โดยคนในชุมชนทองถ่ิน และ
เพ่ือคนในชุมชนทองถ่ิน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดังกลาวประกอบดวย ตัวแทนของสถาบันในชุมชนทองถ่ิน เชน 
วัด โรงเรียน สถานีอนามัย เปนตน ตัวแทนของกลุมองคกรชุมชนตางๆ เชน กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน กลุม
โรงสีรวม กลุมอนุรักษปา และกลุมกิจกรรมพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในแตละชุมชน โดยมีผูนําชุมชนท่ีไมเปนทางการ 
เชน ผูรูภูมิปญญา ปราชญชาวบาน และผูนําทางการไดแก กํานัน ผูใหญบานในชุมชนทองถ่ิน เขามารวมใชเวที
พูดคุยเพ่ือแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ินรวมกัน เปนระบบการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ินท่ีมีมาตั้งแตอดีต 
   องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงมีการแสวงหาแนวทางใหมท่ีใชแกปญหาโดยจัดใหมีขบวนการ
เรียนรูการพัฒนาสงเสริมให แกนนําชุมชน กลุมองคกรชุมชน มีการดําเนินการวางแผนแกปญหากันอยาง
ตอเนื่อง  จัดเวทีใหแกนนําชุมชน กลุมองคกรตางๆ และคณะกรรมการมาประชุม อบรม พัฒนาการเพ่ือเกิด
การเรียนรู  เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจัดการและรวมมือพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน องคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองคกรชุมชนตําบลปราณบุรีข้ึนเพ่ือเสริมกิจกรรม
ดังกลาว 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ แกนนําชุมชน องคชุมชน คณะกรรมการ ใหมีความรู ความเขาใจในบทบาท
หนาท่ีตอการดําเนินงานขององคกรชุมชน  
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   3.2 สงเสริมใหองคกร ชุมชน และประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินการของ
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  
   3.3 เปดโอกาสใหแกนนํา องคกรชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาองคกร
ชุมชน ประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความตอเนื่องและยั่งยืน 
   3.4 เพ่ือกอใหเกิดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันของประชาชนในพ้ืนท่ี 
   3.5 เพ่ือสงเสริมการประสานงานเชิงบูรณาการรวมกันของกลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ี กับองคกร
ปกครองทองถ่ิน 
   3.6 เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน สตรี อสม. กลุมผูดอยโอกาสและกลุมองคกรตางๆ เขารวม
กิจกรรม ทํากิจกรรมรวมกัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    คณะกรรมการองคกรชุมชนในทุกหมูบาน เยาวชน ประชาชน สตรี อสม. กลุมผูดอยโอกาสและกลุม
องคกรตางๆ เขารวมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองคกรชุมชนตําบลปราณบุรี 
ประมาณ  20 องคกรชุมชน รวมประมาณ 70  คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานงานหนวยงาน  กลุมองคกรท่ีเก่ียวของ 
6.3 ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนในพ้ืนท่ีและท่ัวไปไดทราบ 
6.4 กิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
      - การใหความรูตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน 

                - ข้ันตอนการจดแจงเปนสภาองคกรชุมชน 
     - การจัดเก็บขอมูลองคกรชุมชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 สามารถพัฒนาศักยภาพ แกนนําชุมชน  องคชุมชน  คณะกรรมการ ใหมีความรู ความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีตอการดําเนินงานขององคกรชุมชน  
   10.2 องคกร ชุมชน และประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินการขององคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี  
   10.3 แกนนําองคกรชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาองคกรชุมชน   
ประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความตอเนื่องและยั่งยืน 
  10.4 กอใหเกิดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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  10.5 สงเสริมการประสานงานเชิงบูรณาการรวมกันของกลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ี กับองคกรปกครอง
ทองถ่ิน 
   10.6 สงเสริมใหเยาวชน  ประชาชน สตรี อสม. กลุมผูดอยโอกาสและกลุมองคกรตางๆ เขารวม
กิจกรรม ทํากิจกรรมรวมกัน 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี 
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 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 ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะรวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
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ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องใน

ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาส 
หรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานใน
หนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
กอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทําประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 จัดทําประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.3 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ป พ.ศ.2562 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
          6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ป พ.ศ.2562 
          6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ป พ.ศ.2562 
          6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ป พ.ศ.2562 
          6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด  



30 
 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส อยางนอย 1 ฉบับ  
 10.2 มีการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 10.3 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ป พ.ศ.2562 จํานวน 1 ฉบับ 
 10.4 การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
          10.5 ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ลําดับท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เปน
บุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง  
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคล  
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
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 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพไดคนดีคนเกงเขามา
ทํางาน 

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 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

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 

ลําดับท่ี  2 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหาดานการ 
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อํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการ
กระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก 
กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมได 
รับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
         เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 
3 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัด และหัวหนาสวนราชการ ปลัดมอบหมายใหมอบหมายให
หัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด 

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

ลําดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดกําหนดใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของ
กิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
       เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับ
มาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  
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 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 

ลําดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จัดทําทะเบียนคุมเงิน 
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรกองคลังมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี
เก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรกองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

ลําดับท่ี 5  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
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 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 

ลําดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

ลําดับท่ี 7 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้นการท่ีจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 69/1 
ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ี
กําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน
และผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะ
ไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัด
กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ  
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลปราณ
บุรีท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีและหมูบานภายในเขต 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
       - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
       - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
       - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
       - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
       - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
       - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธ ไดแก ทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ
ท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
 10.3 การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
 10.4 สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 

ลําดับท่ี 8 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ี และในการ
ปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการ
จัดทําบริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินท้ัง 5 หมูบาน ในพ้ืนท่ี 55 ตารางกิโลเมตร องคการบริหาร 
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สวนตําบลปราณบุรีในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชนหรือ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการ
ผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ ผูมาขอรับบริการสาธารณะของตัวชี้วัด
ท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปน
การสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมี
โครงการนี้ข้ึนมา  

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณ
บุรี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีตาม
รูปแบบท่ีกําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

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

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 
 10.3 การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

ลําดับท่ี 9 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความ
สะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไม
สามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการ
ไมเปนระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไม
พึงประสงคท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือ
บรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการ
ตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
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 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี 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 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กองขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

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

10.3 การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี  

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
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 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  
         ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไม
จําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และ
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมี
การประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ
แกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิด 
ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ 
ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได 

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 
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      - จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ัง
เวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
      - การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองมา
ปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง 

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

ลําดับท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนปราณบุรี ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
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4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร ปลัด และหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง 

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

ลําดับท่ี 3 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจ
หนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ี
บัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได 
ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดกําหนดมาตรการให
มีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด ไดปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 3 เรื่อง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และปลัด ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 

ลําดับท่ี 4 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซ่ึงลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใช
อํานาจอยูกับนายกองคการบริหารสวนตําบลก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปน
ชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 
เปนไปอยางรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2558 ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
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6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําสั่งมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบลในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2558 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 
 
ลําดับท่ี 5 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด และหัวหนาสวน
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝาย
บริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา 
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 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 
3 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายก
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัด และหัวหนาสวนราชการ ปลัดมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 3 ฉบับ 
 10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
 10.3 ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ 
- ไมมี 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”                
ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 

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 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

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

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เนื่องจาก
เห็นความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรียังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไป
ยัง สตง.แลว แต สตง. ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให
ผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหสํานักงานปลัดดําเนินการทางวินัยใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เพ่ือ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กองจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กองขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กองขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีมาตรการจัดการกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 มีความโปรงใสและปองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ลําดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กองขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 

ลําดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
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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 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลปราณบุรีใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรีตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 

ลําดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิ 
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ใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวน
ตําบลปราณบุรี จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น 
ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน 
และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสราง
เครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10.2 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” 
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี โดยมีงาน
ศูนยบริการขอมูลสํานักงานปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือ 
ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมือง
ไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง 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   
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 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 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 

ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี” 

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

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เรื่อง คาธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร 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 
 



56 
 
 4.3 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 1 ฉบับ 
 4.4 แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)   

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด 

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

 

ลําดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

2. หลักการและเหตุผล 
     ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองได
โดยถูกตองกับความจริง เปนการสมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมี
ขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสาร ท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอ
ประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสําคัญของเอกชน เพ่ือพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลให
ประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี ซ่ึงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เกิดจากแนวความคิดท่ีจะใหมีกฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ 
โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือเพ่ือรองรับ “สิทธิไดรู” (right to know) ของประชาชน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดยืด ถือตามมาตรา 66 และมาตรา 70 ของ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติ 
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กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงถือวาเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวของกับประชาชนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบลในดานตางๆ นั้น พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลตองมีความรูความเขาใจ 
วาขาวสารประเภทใดสามารถเปดเผยได ประเภทใดไมสามารถเปดเผยไดตามหลักท่ีวา “เปดเผยเปนหลัก  
ปกปดเปนขอยกเวน” จากเหตุผลขางตน องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงเล็งเห็นวาสมควรมีการจัด
โครงการอบรมใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

3. วัตถุประสงค 
   3.๑ เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตําบลปราณบุรี ผูนําหมูบาน และประชาชน มีความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 
 3.๒ เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตําบลปราณบุรี ผูนําหมูบาน และประชาชน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ                 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดตรงตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งพระราชบัญญัติและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณ

บุรี  ผูนําหมูบาน และประชาชน จํานวน 60 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
   6.๑ เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ   

6.๒ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการฝกอบรม  โดยจัดทําเปนกําหนดการ 
6.๓ ติดตอประสานวิทยากรเพ่ือบรรยายใหความรูแกผูท่ีเขารับการฝกอบรม 
6.4 ดําเนินการตามโครงการและตามกําหนดการท่ีวางไว   
6.5 ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
6.๖ จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเสนอผลการดําเนินงานตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 15,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ผูนําหมูบาน และประชาชน จํานวนไมนอยกวารอยละ ๕๐ มีสวนรวมใน 
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การดําเนินกิจกรรมสรางความรูความเขาใจตามหลักการแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๐ ตามโครงการ 
 

ลําดับท่ี 4 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

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

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 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 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 

ลําดับท่ี 5 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซต และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบลปราณบุรี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดงายและสะดวกมากข้ึน 

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 มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 

ลําดับท่ี 1  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําปราณบุรีไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไป
แลว เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 แตดวยสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหาร 
สวนตําบลปราณบุรีมีเปนจํานวนมากซ่ึงเปนสิ่งท่ียากท่ีจะดําเนินการแกไขไดทุกปญหา เนื่องจากมีขอจํากัดใน
เรื่องของงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณตางๆ ดังนั้นจึงตองมีการทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาเพ่ือคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหาจะไดทราบวาจะดําเนินการแกไขปญหาไหน
กอนหลังในการวางแผนพัฒนา การจัดประชุมประชาคมจึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกกลุมเขามามีสวน
รวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ การพัฒนาหรือเปาหมายการพัฒนา กลาวคือเปนการประชุมประชาคมให
ประชาชนเสนอความตองการและปญหาท่ีหลากหลาย  เพ่ือสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางแทจริง และยังเปนการรวมกันกําหนดแนวทางการทํางานท่ีสามารถนําไปสูความสําเร็จของ
วิสัยทัศน  หรือเปาหมายการพัฒนาซ่ึงจําเปนตองใชภูมิปญญาทองถ่ินประกอบกับแนวคิดวิทยาการใหมๆ ใน
การวางแผนการพัฒนาตําบล  โดยจะตองเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี สอดคลองกับกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และทิศทางการพัฒนาจังหวัด และประเทศ 
        ซ่ึงตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินตนเอง และสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ินตนเอง และสงเสริมการมีสวนรวม
ของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 10 (2) ในการจัดทํารางแผนพัฒนาใหนําปญหาความตองการจาก
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองไดมาบรรจุไวใน
แผนพัฒนา หากเกินศักยภาพใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด แผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป เปนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงวิสัยทัศน  
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พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการ
กําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและ
เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสี่ปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป นอกจากนั้น 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปยังเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการของแตละปไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอย และผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมียุทธศาสตรในการใชทรัพยากรและ
รายไดท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมาย
และสามารถชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบกับการดําเนินการตาม
ข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท่ีกําหนด ยังเปดโอกาสและบูรณาการใหทุกฝายเขามามีสวนรวม
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ขอปญหา และความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 
 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาเปนไปตามระเบียบกฎหมายสอดคลองตามความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงจัดทําโครงการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินข้ึน เพ่ือ
เปนเวทีรับฟงขอมูล ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมุงหวังใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในชุมชน 
เปนจุดเชื่อมตอยุทธศาสตรการพัฒนากับปญหาความตองการของประชาชน และนําขอมูลท่ีไดจากการ
ประชาคมมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของการทํางานรวมกันและสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนา ไดแก 
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
 3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเสนอปญหาความตองการ
โครงการ/กิจกรรมของหมูบานและจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
เปนกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคลองตรงตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง  
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา เกิดการประสานงานการทํางานระหวางหนวยงานทุกภาค
สวนในพ้ืนท่ี   
 3.4 เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงสามารถนําโครงการพัฒนาตางๆ ไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 3.5 เพ่ือใหมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนเครื่องมือในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
มีทิศทาง เปาหมายพัฒนาท่ีชัดเจน และถูกตองตามระเบียบฯ 

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

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําบันทึกเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและผูมีสวนเก่ียวของ 
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 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 และพนักงานเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ 
 5.6 รวบรวมขอมูลผลสรุปจากการประชุมประชาคม แผนงาน/โครงการท่ีไดพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญแลวนํามาเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนา  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ 2562) 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปสามารถแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชน
ในทองถ่ินไดอยางแทจริง 
 9.2 เกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมทํา รวมเสนอปญหาความตองการ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 9.3 สามารถลดความซํ้าซอนและประหยัดงบประมาณในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี
ท่ีมีโครงการ/กิจกรรมลักษณะเดียวกัน ทําใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกัน 
 9.4 มีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาในชวงสี่ปได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายในเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
 
ลําดับท่ี 2  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเวทีชาวบานสรางสรรคงานทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
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   ดวยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดเปดโอกาสให ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนโดยบัญญัติให รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม การจัดทํา
บริการสาธารณะ และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ และการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีสําคัญของภาครัฐ ในการกระตุน สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารการพัฒนาประเทศ ตั้งแตระดับหมูบาน/ชุมชน จนถึงในระดับชาติ  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 หมวด ๓ การ
จัดทําแผนพัฒนา ขอ 17 และขอ 18 ไดใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดทา สงเสริม สนับสนุน
ทองถ่ินสามารถพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ิน โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนของทองถ่ิน
เปนหลัก 
  องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมการขับเคลื่อน กระตุนให
เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีในการพัฒนาชุมชน  ในการพัฒนาพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
ใหบรรลุเปาหมายเพ่ือเกิดประโยชนจากการพัฒนาชุมชนสูงสุดตอประชาชน และเพ่ือสรางความตระหนักใน
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในระดับหมูบาน และระดับตําบล ดวยวิธีการท่ีประชาชนในตําบลสามารถ
กระทํารวมกันได องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  จึงไดจัดทําโครงการเวทีชาวบานสรางสรรคงานทองถ่ิน 
เพ่ือเสริมกิจกรรมดังกลาว 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาท่ีตามของประชาชน

ในพ้ืนท่ี   
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธนโยบายและผลงานในรอบปท่ีผานมาใหประชาชนไดรับทราบ 
3.3 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชน ท่ีตอบสนองความตองการของ

ประชาชนอยางแทจริง 
3.4 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน เพ่ือประโยชน

โดยตรงตอประชาชน 
3.5 เพ่ือสงเสริมความรวมมือขององคกรชุมชนในพ้ืนท่ี องคกรสตรี เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส  

และทุกๆ ฝายในการพัฒนาตําบล 
3.6 เพ่ือสรางความตระหนักใหประชาชนเห็นประโยชนและความสําคัญของตนเอง พรอมเสียสละ

ทุมเทปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถเพ่ือสรางความเขมแข็งของหมูบาน 
3.7 เพ่ือสงเสริมการประสานงานเชิงบูรณาการรวมกันของกลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ี กับองคกร

ปกครองทองถ่ิน และองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดมีแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
   ประชาชน กลุมองคกรสตรี กลุมผูสูงอายุ กลุมเด็กเยาวชน และกลุมองคกรตางๆ เขารวมกิจกรรมตาม
โครงการ ในทุกๆ หมูบาน ประมาณ 400 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 จัดทําโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 
5.2 ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
5.3 ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนในพ้ืนท่ีและท่ัวไปไดทราบ 
5.4 ประสานการจัดกิจกรรมตางๆ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 
 30,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  9.1 สามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาท่ีตามของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

9.2 สามารถประชาสัมพันธนโยบายและผลงานในรอบปท่ีผานมาใหประชาชนไดรับทราบไดอยาง
ครอบคลุม 

9.3 ไดรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชน ท่ีตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง 

9.4 เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนโดยตรงตอประชาชน 
  9.5 ประชาชนเห็นประโยชนและตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง พรอมเสียสละทุมเทปฏิบัติหนาท่ี
อยางเต็มกําลังความสามารถเพ่ือสรางความเขมแข็งของหมูบาน 

9.6 เกิดการประสานงานเชิงบูรณาการรวมกันของกลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ี กับองคกรปกครอง
ทองถ่ิน และองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดมีแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 
ลําดับท่ี 3  
 

1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ   
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
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4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ 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 ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

ลําดับท่ี 4 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ 2562) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี โดยสํานักงาน
ปลัด จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหสอดคลอง
กับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล และคณะกรรมการพัฒนากําหนดดวยความ
ถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 10 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมประชาคมตําบลเพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม จํานวน 3 คน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ บางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 
2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงตอง
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ 
แทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 
9 ท่ีกําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ เพ่ือเปนองคกรใน
การยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ และรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ตามความตองการของประชาคมหมูบาน ดวยความถูกตอง 
โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 

ลําดับท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
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3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลปราณบุรีอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 5 หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน
กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 จัดประชุมประชาคมตําบลเพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมหมูบาน 1 ครั้ง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดและกองคลัง  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลปราณบุรี 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

ลําดับท่ี 3 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
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โดยสํานักงานปลัด จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณ
บุรีข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหสอดคลองกับประเด็น
หลักการพัฒนาท่ีประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล และคณะกรรมการพัฒนากําหนดดวยความถูกตอง 
โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 11 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมประชาคมตําบลเพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม จํานวน 2 คน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ บางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึง
ตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ แทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ 28  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพ่ือเปน
องคกรในการติดตามและประเมินผลพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลปราณบุรี ตามความตองการของประชาคมหมูบาน ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญ
ในการตอตานการทุจริต 

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป   
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     2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลปราณบุรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ 
 
กระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลปราณบุรีเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีทุกสํานัก/กอง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 
ลําดับท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลปราณ
บุรีจึงไดจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
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 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยตรวจสอบภายใน 

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

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 
 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 



74 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 โดย
เปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
 

ลําดับท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ – รายจาย 
ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ – จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
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4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 5.2 มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ 
 5.3 เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 5.4 สรุปผลการรับ – จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีใหประชาชนทราบทางชองทาง
ตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ – จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีทําใหเกิดความโปรงใสในการรับจายเงิน 
 

ลําดับท่ี 3  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูล
ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปด
จากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปน
สําคัญ 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง   
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณรายจายใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนหมูบานจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนประชาชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน
กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนประชาคมไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนประชาชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจาง
อยางละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
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ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร 
พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 10 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีและหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบล  
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
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11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 10 ราย ไดรับการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน 
 

ลําดับท่ี 2    
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

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

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 10 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัด
จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ 
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนใน

จังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

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 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สํานักงานปลัด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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