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ค ำน ำ 

  การป้องกันการทุจริตเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการทุจริตเป็นปัญหาที่หากปล่อยให้มีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร จะสร้างปัญหาความเสียหายในภาพรวมของสังคมและประเทศชาติ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในฐานะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  เป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้า  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต และเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) พร้อมที่จะขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
โดยได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ขึ้น  ดังมีรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการแทบท้ายนี้ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปรำจีนบุรี 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการ

ทุจริตที่มีอยู่ โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือส่วนราชการที่อาจเกี่ยวข้องกับ
การกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ 
  กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก ่
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ
ท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จาก การละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสูก่ำรทุจริต 
  1. โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เขม้แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
  4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก ่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก ่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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  5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ใช้วัดความดีของคน แต่ใน
ปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่
ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีคา่นิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปญัหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่
วา่จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียน รองจากประเทศสิงค์โปร และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วง
ระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น
การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ไดม้ีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์
แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่อง
คนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหา
ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กลา่วมาข้างต้นไม่สามารถท าได้ อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่



ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไมใ่ช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปา้หมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
  ส าหรับกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
ได้จัดท าเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

3. วัตถุประสงคข์องกำรจัดท ำแผน 
  1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี 
  2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
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  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 



ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
4. เป้ำหมำย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดขอ้สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่มคีวามเขม้แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการตอ่ต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จรยิธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด รว่มท า รว่มตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 2 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560-2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 

มิต ิ
 

ภารกิจ
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. 
การ
สร้าง
สังคม
ที่ไม่
ทนต่อ
การ
ทุจริต 

1.1 การ
สร้าง
จิตส านึก
และความ
ตระหนัก
แก่
บุคลากร
ทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง 
ข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น 
และฝ่าย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 (1) การประชุมคณะผู้บรหิาร 
ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.ปราจีนบุรี
ประจ าเดือน 
1.1.1 (2) การประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์การเรียนรูเ้กษตรผสมผสานทฤษฎี
ใหม่ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง 
1.1.1 (3) โครงการปณิธานความดี 
1.1.1 (4) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
ในสังกัดกองคลัง อบจ.ปราจีนบรุ ี
1.1.2 (1) กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตส านึกไทยไม่โกง  
1.1.2 (2) การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของผู้บรหิาร ผู้ช่วยผู้บรหิาร และ
สมาชิกสภา อบจ. 
1.1.2 (3) มาตรการส่งเสรมิการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของ อบจ.ปราจีนบุร ี
1.1.3 (1) โครงการอบรมปลุกจติส านึกสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต 
1.1.3 (2) โครงการอบรมปลุกจติส านึกการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจรติ 
1.1.3 (3) การแจ้งเวียนแนวทาง/ข้อสั่งการ
เกี่ยวกับแนวทางความโปร่งใสและการป้องกัน
การทุจริต 
1.1.3 (4) โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร อบจ.ปราจนีบุรี 
1.1.3 (5) การจัดท าคู่มือการปฏบิัติงานตาม
ภารกิจ 
1.1.3 (6) การจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
1.1.3 (7) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
จัดท างบประมาณ 
1.1.3 (8) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
จัดท าแผนพัฒนา อบจ.ปราจีนบุร ี
1.1.3 (9) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.
ปราจีนบุร ี
1.1.3 (10) กิจกรรม "มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานการเงิน การคลัง" 
1.1.3 (11) มาตรการตรวจสอบความ
เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิต ิ

 
ภารกิจ  
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 
1.2 การ
สร้าง
จิตส านึก
และความ
ตระหนัก
แก่
ประชาชน
ทุกภาค
ส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 

1.1.3 (12) โครงการอบรมการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสสู่จังหวัด    
ใสสะอาด 
1.2.1 (1) โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับพุทธศาสนิกชน  
1.2.1 (2) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
1.2.1 (3) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั่วไป 
1.2.1 (4) โครงการพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
1.2.1 (5) โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
1.2.2 (1) โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.2.2 (2) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย 
1.2.2 (3) โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้าน
การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
1.2.2 (4) กิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหา  
น้ าเสียทุ่งสารภีและทุ่งท่าแห 
1.2.2 (5) โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึก
การบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
1.2.2 (6) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2.2 (7) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเครือขา่ยอาสาสมคัรพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 
1.2.2 (8) โครงการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรแหล่งน้ า 
1.2.2 (9) กิจกรรม "การประชาสมัพันธ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม" 
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.2.3 (1) โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 
1.2.3 (2) โครงการฝึกอบรมการ
ฟื้นฟูและพัฒนา ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
1.2.3 (3) โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง "เดินตามรอย
พ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง" 
1.3.1 (1) โครงการฝึกอบรม
ครอบครัวเข้มแข็ง 
1.3.1 (2) โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 
1.3.1 (3) โครงการฝึกอบรม
ลูกเสือช่อสะอาด 
1.3.2 (1) จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรา้งเครือข่าย
เยาวชนประชาธิปไตย 
1.3.2 (2) เครือข่ายตน้กลา้ อบจ. 
1.3.3 (1) โครงการเข้าค่าย
ฝึกอบรมเด็กนักเรียน และเยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รักษ์ต้นไม้ ลดโลก
ร้อน) 
1.3.3 (2) โครงการฝกึอบรม
มัคคุเทศก์น้อย 
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มิติที่ 
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รวม 43 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 8,150,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือการ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริต
ของผู้บริหาร 
 
2.2 
มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

2.1 (1) กิจกรรมการประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
2.1 (2) การจัดท าประกาศแสดง
เจตจ านงสจุริต เสริมสร้างคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของสภา อบจ.ปราจีนบรุ ี
2.2.1 (1) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (2) การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ อบจ. 
2.2.1 (3) มาตรการจัดท าข้อตกลง
ปฏิบัติราชการรายบุคคล 
2.2.1 (4) กิจกรรมรวมกลุม่
เครือข่ายภาครัฐ "ร่วมใจต่อต้านการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่น" 
2.2.1 (5) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
2.2.1 (6) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2.2.1 (7) การจัดท าคู่มือเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.2.2 (1) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการจดัท างบประมาณ 
2.2.2 (2) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบรุ ี
2.2.2 (3) มาตรการจัดท าคู่มือ 
ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.2.2 (4) มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
2.2.2 (5) กิจกรรม "ควบคุมการเบิก
จ่ายเงิน"  
2.2.2 (6) จัดท าแผนภมูิขั้นตอน
ระยะเวลาการด าเนินการตาม
ภารกิจงาน 
2.2.2 (7) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ- 
จัดจ้าง 
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่
ประจักษ ์
 
 

2.2.3 (1) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของส่วนราชการ 
2.2.3 (2) มาตรการให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2.2.3 (3) จดัท าคู่มือการปฏิบตัิงาน
ตาม พรบ. อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
2.2.3 (4) มาตรการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและทางเว็บไซต์ 
และช่องทางอื่น ๆ 
2.2.3 (5) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาของ อบจ.ปราจีนบุรี 
2.3.1 (1) จัดท าแผนภมูิขั้นตอน
ระยะเวลาการด าเนินการตามภารกิจ
งาน 
2.3.1 (2) การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผ่านทาง 
www.prachinpao.go.th ของ
หน่วยงาน และศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
ของหน่วยงาน อบจ. และช่องทาง
อื่น ๆ 
2.3.2 (1) การออกค าสั่งก าหนด
หน้าท่ีและความรับผดิชอบการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
2.3.2 (2) การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
2.4.1 (1) โครงการเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของ 
อบจ.ปราจีนบุรี ผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 
2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องและเชดิ
ชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้ารว่ม
กิจกรรมของ อบจ. 
2.4.3 (1) จัดประกวดผลงาน "ยก
ย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
มาตรการ
จัดการใน
กรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือ
ตรวจสอบ
พบการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 

2.5.1 (1) การจัดท าคู่มือเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.5.1 (2) จัดท าข้อตกลงการปฏบิัติ
ราชการของส่วนราชการ 
2.5.1 (3) การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล 
2.5.2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
2.5.2 (2) มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระที่ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล 
2.5.2 (3) มาตรการรับประเมิน
ประสิทธิภาพของ อบจ.ปราจีนบุรี 
2.5.3 (1) การออกค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น 
2.5.3 (2) มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
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มิติที่ 2 รวม 36 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 400,000 430,000 430,000 430,000 430,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาท

และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม 
อ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น 
และ
ตอบสนอง
เรื่องการ
ร้องเรียน/   
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.1.1 (1) มาตรการเผยแพร่ประชา-
สัมพันธข์้อมูลข่าวสารผ่านทางศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ทางเว็บไซต์ของ อบจ.
ปราจีนบุรี และช่องทางอื่นๆ 
3.1.1 (2) การเผยแพร่ความรู้เรื่อง 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ         
พ.ศ. 2540  
3.1.1 (3) มาตรการให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุม
สภา อบจ. 
3.1.1 (4) กิจกรรมถ่ายทอดสดการ
ประชุมสภา อบจ.ปราจีนบุรี ทาง
เคเบิลทีวีจังหวัดปราจีนบรุี และวทิยุ
ชุมชนสัมพันธ์ (FM 93) 
3.1.2 (1) การเผยแพร่ข้อมูลผลการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
3.1.2 (2) การเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
3.1.2 (3) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.ปราจีนบุรี  ประจ าป ี
3.1.3 (1) กิจกรรม"ประชาสัมพนัธ์ 
การจัดเก็บรายได้ของ อบจ.
ปราจีนบุรี" 
3.1.3 (2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ด้านการสร้างและบ ารุงรักษาทางบก 
ของ อบจ. 
3.1.3 (3) โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การปฏิบตัิงานด้าน
การซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 
3.2.1 (1) โครงการพบปะเยี่ยม
เยียนประชาชน 
3.2.1 (2) มาตรการให้ประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการรับฟังการ
ประชุมสภา อบจ. 
3.2.1 (3) การแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่
รับผิดชอบด าเนินการเรื่องร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไปและการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
3.2.1 (4) โครงการ อบจ. พบ
ประชาชน 
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มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.2.2 (1) จัดท าคู่มือการด าเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องท่ัวไป
และการจัดซื้อจดัจ้าง) 
3.2.2 (2) จัดท าแผนผัง/ขั้นตอน
การด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ และช่องทางการ รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์และเผยแพรผ่า่น
ช่องทางอื่น ๆ 
3.2.3 (1) การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3.2.3 (2) มาตรการ อบจ.คลาย
ทุกข ์
3.3.1 (1) การแต่งตั้งคณะท างาน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบจ.ปราจีนบุร ี
3.3.1(2) การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา อบจ.ปราจีนบุร ี
3.3.(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
อบจ.ปราจีนบุร ี
3.3.2 (1) โครงการสร้างความ
โปร่งใสโดยการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดหาพสัด ุ
3.3.3 (1) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ของ อบจ.
ปราจีนบุร ี
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มิติที่ 3 รวม 23  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 814,000 814,000 814,000 814,000 814,000 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้
 
 
4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 

4.1.1 (1) มาตรการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
4.1.1 (2) มาตรการจัดท า
รายงานการควบคมุภายใน 
4.1.1 (3) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายเป็นคณะกรรมการ
ควบคุมภายในของส่วนราชการ 
4.1.2 (1) มาตรการประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
4.1.2 (3) โครงการป้องกันหรือ
ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ี  
4.2.1 (1) กิจกรรม "สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน" 
4.2.1 (2) กิจกรรม "เปดิเผยข้อมลู
ข่าวสาร/แนวทางการบริหารงาน
บุคคล" 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
4.2.3 (1) โครงการเชิญประชาคม
เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในการเคาะ
ราคาประมลูจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
4.3.1 (1) โครงการอบรมและ
สัมมนา ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ
ของสมาชิกสภา อบจ.ปราจีนบุรี   
4.3.2 (1) จัดท าคู่มือสมาชิกสภา 
อบจ.ปราจีนบุร ี
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ   
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 
 

4.4.1 (1) กิจกรรมรวมกลุม่
เครือข่ายภาครัฐ "ต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รปัช่ัน" 
4.4.1 (2) การติดป้าย
ประชาสัมพันธก์รณีพบเห็นการ
ทุจริต/ปา้ยประชาสัมพันธ์การ
ต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 (3) มาตรการเผยแพร่ 
คู่มือป้องกันผลประโยชน์       
ทับซ้อน 
4.4.2 (1)กิจกรรมร่วมรณรงค์
และบูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคประชาสังคม/ชุมชน 
ในการต่อต้านการทุจริต  
 

- 
 

 
- 

 
 
 

- 
 
 
20,000 

 

- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

20,000 

 

มิติที่ 4 รวม 16  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

************** 
 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.ปราจีนบุรี ประจ าเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 สืบเนื่องจากองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  มีส่วนราชการในสังกัดหลายส่วน

ราชการ ประกอบด้วย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภา อบจ. กองแผนและ
งบประมาณ  กองคลัง  กองช่าง  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
กองพัสดุและทรัพย์สิน และกองการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี จ านวน  6 โรงเรียน ซึ่งการปฏิบัติงานต้องมีการติดต่อประสานงานและร่วมมือในการด าเนินการ
กิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจงาน เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายตามภารกิจที่วางไว้ และมีการเสนอ
ภารกิจงานในรอบเดือนที่ได้ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้รับทราบผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ในระหว่างรอบเดือน 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 6 โรงเรียน จึงได้จัดประชุมการประชุมคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.ปราจีนบุรี  เป็นประจ าทุกเดือน โดยจะปรึกษาหารือแนวทางการท างาน  
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจงาน ซึ่งใน
การปฏิบัติงานจะเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ อย่าให้มี
เรื่องการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 6 โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
       3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางของกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 
       3.3  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรม  ยึดถือความซื่อสัตย์  
สุจริต  ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ อย่าให้มีเรื่องการทุจริต 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.ปราจีนบุรี เป็นประจ าทุกเดือน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ  ห้องประชุมลีลาวดี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 บันทึกเสนอประชุมประจ าเดือน พร้อมมีหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัด อบจ.และ
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 6  โรงเรียน เพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 
  6.2 จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
  6.3 ด าเนินการประชุมประจ าเดือน 
  6.4 จัดท ารายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.ปราจีนบุรี 
พร้อมเสนอรายงานการประชุมต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  จัดประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.ปราจีนบุรี เป็นประจ าทุกเดือน 
  10.2 ผู้บริหารรับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด 

 10.3 สามารถน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน        
มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  

     10.4 บุคลากรภายในหน่วยงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต  ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่มีเรื่องการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
เข้ามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

การประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 สืบเนื่องจากองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดท าโครงการเกษตรผสมผสาน

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๒ ต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนให้มีที่ดินท ากิน มีที่อยู่อาศัย เกิดการ
รวมกลุ่มการท างานการเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ซึ่งกลุ่มเกษตรกรสามารถมีความรู้ ความเข้าใจ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ปัจจุบันภายในโครงการฯ 
ได้มีการพัฒนาทั้งด้านอาคาร สถานที่และฐานการเรียนรู้ พร้อมส าหรับยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลอื่นที่มีความสนใจโดยทั่วไป 

 จากหลักการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่
จะมีการพัฒนายกระดับของโครงการฯ ไปเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมหรือผู้ที่อบรมภายในศูนย์ฯ จะ
สามารถมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีดังกล่าวมากยิ่งขึ้น สามารถน ากลับไปใช้และพ่ึงพาตนเองได้ 
ก่อ ให้ เกิดประโยชน์ ให้ กับตนเอง   สั งคม และประเทศชาติ  อีกทั้ งเป็ นการเทิ ดพระเกียรติ ใน                  
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ที่ทรงคิดค้นทฤษฎีนี้ เพ่ือพสกนิกรของพระองค์และปวงชนชาวไทย 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี จึงได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ เป็นประจ าทุก
เดือน โดยจะปรึกษาหารือแนวทางการท างาน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุง
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในการปฏิบัติงานจะเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม
แนวทางของกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ 
        3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางของกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การเรียนรู้ เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงฯ เป็นประจ าทุกเดือน 
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6. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ 
๑๒ บ้านหนองเลิง ต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 บันทึกเสนอประชุมประจ าเดือน พร้อมมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การเรียนรู้
เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ เข้าร่วมประชุม 
  6.2 จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
  6.3 ประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ 
  6.4 จัดท ารายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎี
ใหม่ฯ พร้อมเสนอรายงานการประชุมต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  จัดประชุมเจ้าหน้าประจ าศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ เป็นประจ า
ทุกเดือน 
  10.2  ผู้บริหารรับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ 
  10.3 สามารถน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   โครงการปณิธานความดี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญใน
การบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการ
คอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน พร้อมทั้ง
สร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปใน
ทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น  
  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในการจัดระบบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงจัดท าโครงการปณิธานความดีขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือสร้างจิตส านึก ความตระหนัก กระตุ้นเตือนและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายก อบจ.ปราจีนบุรี  
  6.2 ประชาสัมพันธ์ แจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมโดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
       - กิจกรรมปณิธานความดี  โดยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี  และร่วมกันปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง 
ทุกวันจันทร์  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป บริเวณด้านหน้าส านักงาน อบจ.ปราจีนบุรี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร มีจิตส านึก  ตระหนัก และให้ความส าคัญกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร
ขององค์กร 

10.2 การจัดระบบบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-21- 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “ โครงการสมุดความดีพนักงานจ้างในสังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี”  

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะพนักงานจ้าง กองคลัง องค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท า
อะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานใน                แต่
ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมิน ผลงาน 
ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมี
กรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
ในองค์กร  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวัน
ดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิด
ประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต  

3. วัตถุประสงค ์ 
     3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา และพนักงาน  
      3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามการท างานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
      3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ  ซื่อตรงซื่อสัตย์ 
สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
      พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ก าหนดให้พนักงานจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ า

ทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
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9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย  
10.2 มีการติดตามผลงาน ท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่              

ที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง”  

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการ
ท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น 
ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ
หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องจิตส านึกของตัวบุคลากรขององค์กร  ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมี
จิตส านึกในตนเองท่ีจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การสร้างจิตส านึกให้บุคลากร
ในหน่วยงานเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ากิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่
โกงเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยเกิดจิตส านึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต  สร้างจิตส านึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองปฏิบัติ  ไม่เข้าไปมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ  

3. วัตถุประสงค ์ 
     3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของหน่วยงานเรื่องการต่อต้านการทุจริต  
      3.2 เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานมีจิตส านึกไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
      คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 บันทึกขออนุมัติผู้บริหารในการด าเนินการกิจกรรม 
  6.2 ประชาสัมพันธ์ แจ้งส่วนราชการ ทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับชั้นในสังกัด
ทราบ และเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ทุกวันจันทร์ โดยด าเนินการร่วมกับโครงการปณิธานความดี 
ดังนี้ 
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       - ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และร่วมกันปฏิญาณ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตส านึกไทยไม่โกง ทุกวันจันทร์  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
บริเวณด้านหน้าส านักงาน อบจ.ปราจีนบุรี 

 6.3 คณะผู้บริหาร และบุคลากรกล่าวค าประกาศเจตนารมณ์ หลังการเคารพธงชาติ   
การสวดมนต์ไหว้พระ และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรของหน่วยงานมีจิตส านึกให้เรื่องการต่อต้านการทุจริต  
      10.2  บุคลากรของหน่วยงานเกิดจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรง 
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  10.3 บุคลากรของหน่วยงานมีจิตส านึกที่จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ทุกรูปแบบ และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมี
การก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552 
ก าหนดให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม      
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรีเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคณุธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือใช้เป็น
ค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ
อ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการอบรมปลุกจิตส านึกสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต  

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      ปัญหาที่ท าให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของประเทศขาดความสมดุลและก่อให้เกิด
ปัญหา   ที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน คือ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน และได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ
รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลกxถึงแม้ว่าทุกรัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประกอบกับ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้เน้นย้ าหลักการท างานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและได้ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง” เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2558 อีกทั้งองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันที่ 9  ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น กลไกส าคัญที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง      
จึงต้องให้ความส าคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาท างานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง 
ร่วมกันปลุกจิตส านึกให้เกิดความตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กร         
ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ อันจะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกิดความตระหนัก จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และส านึกในบุญคุณของแผ่นดิน และให้เล็งเห็นว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นตัวบ่อนท าลาย กัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ  ดังนั้น เพ่ือสนับสนุน
นโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในแนวทางการปลุกจิตส านึกสร้าง
ความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก  การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเป็นเครือข่าย
ภาครัฐที่มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ          
มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด 

2. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเป็นเครือข่ายภาครัฐที่มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้ 
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หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นใสสะอาด และข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด 
  ๒.๒ เพ่ือประสานความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต น าไปสู่การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 
  ๒.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับ เชื่อม่ันในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ของ
หน่วยงาน 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา อบจ. 
และข้าราชการฝ่ายประจ า ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

4. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2 แต่งตั้งคณะท างาน เจ้าหน้าที่ และแจ้งผู้ได้รับแต่งตั้งทราบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
  5.3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ 
  5.4 ด าเนินการตามโครงการโดยการบรรยายให้ความรู้  
  5.5 ติดตามประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
  5.6 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  2560 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ  100,000.- บาท  

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.๑ บุคลากรของหน่วยงานเป็นเครือข่ายภาครัฐที่มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นใสสะอาด และข้าราชการส่วนท้องถิ่นใสสะอาด 
  9.๒ บุคลากรของหน่วยงานเกิดความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต น าไปสู่
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี 
  9.3 ประชาชนเกิดการยอมรับ เชื่อม่ันในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ของ
หน่วยงาน 
 
    



 

-29- 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการอบรมปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะ

ทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ

ชาติ     เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มักถูกมองจากภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ส่งผลต่อ

ความศรัทธาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งยังส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ ในยุคที่ประเทศต้องแข่งขันเพื่อที่จะยืนหยัดในสังคมโลกได้อย่างเต็ม

ภาคภูมินั้น ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง xถึงแม้ว่าทุกรัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มี

ค าสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ  ดังนั้น กลไกส าคัญที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง 

จึงต้องให้ความส าคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาท างานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความ

เข้มแข็ง ร่วมกันปลุกจิตส านึกให้เกิดความตระหนัก ร่วมสร้างกลไกสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร 

ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ อันจะ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐเกิดความตระหนัก จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และส านึกในบุญคุณของแผ่นดิน และให้เล็งเห็นว่าการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นตัวบ่อนท าลาย กัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ  ดังนั้น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3  (พ.ศ. 2560- 2564) ที่ต้องการสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑ เพ่ือเป็นการปลุกจิตส านึกแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. บุคลากรของ
หน่วยงานและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต   



  3.๒ สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. บุคลากรของ
หน่วยงาน บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับ เชื่อม่ันในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ของ

หน่วยงานภาครัฐ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา อบจ.  
และข้าราชการฝ่ายประจ า ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 แต่งตั้งคณะท างาน เจ้าหน้าที่ และแจ้งผู้ได้รับแต่งตั้งทราบเพื่อด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
  6.3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ 
  6.4 ด าเนินการตามโครงการโดยการบรรยายให้ความรู้  
  6.5 ติดตามประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
  6.6 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  100,000.- บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่าย
สภา อบจ. และข้าราชการฝ่ายประจ า ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี  เกิดจิตส านึกที่เข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
  10.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. บุคลากรของหน่วยงานและบุคลากรของ
สถานศึกษาในสังกัด ร่วมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  10.3 ประชาชนเกิดการยอมรับ เชื่อม่ันในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ของ
หน่วยงานภาครัฐ 
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๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
๒.1 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

๑ เมษายน ๒๕๕๓ “การท าความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จ าเป็นต้องท า เพ่ือให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่ง
เพ่ิมพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้ แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติ
บ้านเมืองพร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง  ที่จะกระท าความดีทั้งในการ
ประพฤติตนและการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือ
ความล าบากเหนื่อยยาก” และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพล
เรือน ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕“งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก  ย่อมมี
ความส าคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็น
ปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ  จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หาก
ต้องพิจารณาให้เห็นความส าคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วย
ความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน.งานของแผ่นดิน ทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้าไป
พร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์  คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่
ส่วนรวมได้แท้จริง”    

๒.2 ค าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้
แถลงต่อ สภานิติบัญญัติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12  กันยายน 2557  ประกอบด้วยนโยบายส าคัญ 11 ด้าน 
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดที่จะเชิดชู
สถาบันไว้ด้วยความจงรักภักดี โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ หรือประสงค์ร้าย  ในส่วน
นโยบายที่ 10 เป็นนโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับ และกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว 
เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับ  

๒.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕6๐-๒๕6๔) ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 4.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนา ลดการพึ่งพิงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความ
คล่องตัว พ่ึงตนเองทางการคลังได้  ในระยะยาวและสามารถจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน
อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.4 แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แผนพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น



แนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการ และบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้ได้รับ
ความรู้  ทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน 
นอกเหนือจากการเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างดีแล้ว บุคลากรทุกคนที่ผ่านการเรียนรู้ที่
หลากหลาย จะสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน น าไปสู่การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  ถือว่าเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ตามหลักสมรรถนะและเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็
เช่นเดียวกัน เป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามหลักธรรมาภิบาล ได้อย่างเกิด
ผลสัมฤทธิ์ และเกิดการบริการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุ รี พัฒนา
สมรรถนะหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี มาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน 
  ๓.3 เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมตามแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด 

๓.4 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ                  
และสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ตามหลักสมรรถนะและเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระ
ยุคลบาท 
  ๓.5 เพ่ือส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
- ศาสนสถานในจังหวัดปราจีนบุรี 
- จังหวัดใกล้เคียง (กรณีศึกษาดูงานนอกสถานที่) 

6. วิธีด าเนินการ 
  ๑) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๒) มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  ๓) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 



  ๔) จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  ๕) สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 2,00๐,๐๐๐ บาท/ปี    

๙. ผู้รับผิดชอบ 
   กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

1๐. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ 
 1๐.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1๐.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้พัฒนาสมรรถนะหลักมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี มาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กรและประชาชน 
  1๐.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรมตามแนวทางการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยตระหนักถึงการปฏิบัติราชการ
ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  

1๐.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ในการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่
ตามหลักสมรรถนะและเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
  1๐.5 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความยืดมั่นในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ถือเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ

ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น

หน่วยงานหนึ่งที่ปัญหาค่อนข้างรุนแรง  ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่

สามารถแก้ไขได้โดยการบังคับใช้กฎหมายกับภาครัฐเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องแก้ปัญหาด้วยกา ร

เสริมสร้าง ส่งเสริมค่านิยม กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและการ

สร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นกลายเป็นปัญหาส าคัญที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสนใจและ

พยายามค้นหาแนวทางแก้ไขเพ่ือต่อต้าน ป้องกันและขจัดการทุจริตให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย เพ่ือให้

สังคมไทยมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้

เล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน จึงได้จัดท ามาตรการ

สร้างความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณ เพราะในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรีจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการบริหารงาน ซึ่งกระบวนการจัดท างบประมาณรวมทั้งการโอนและ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  การควบคุมงบประมาณและการรายงาน ต้องด าเนินการตามขั้นตอน 

ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เคร่งครัด สุจริตและโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 

ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
  3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี โดยตรวจสอบทางเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอื่นๆ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกกระบวนการในการจัดท างบประมาณ    

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณถือปฏิบัติ
โดยชัดเจน 
  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงบประมาณอย่างเคร่งครัด 
  6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประพฤติและปฏิบัติงานโดยยึดความ
ถูกต้อง ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  6.4 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
กระบวนการจัดท างบประมาณ 
  6.5 จัดส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ผู้ก ากับดูแล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อม
เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ และสามารถจัดท างบประมาณได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
  10.2 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณและโครงการ/กิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจะด าเนินการ 
  10.2 ประชาชนสามารถตรวจสอบการการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีได้หลายช่องทาง 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ถือเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ

ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น

หน่วยงานหนึ่งที่ปัญหาค่อนข้างรุนแรง  ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่

สามารถแก้ไขได้โดยการบังคับใช้กฎหมายกับภาครัฐเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องแก้ปัญหาด้วยการ

เสริมสร้าง ส่งเสริมค่านิยม กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและการ

สร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส 
  จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน จึงได้จัดท ามาตรการความโปร่งใสในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีจ าเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องเริ่มจากการวางแผนเพ่ือพิจารณาและก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายภาค
ส่วน เช่น ประชาชน ส่วนราชการต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกันเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือน ามาบรรจุในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และน าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือสร้างทัศนคติและค่านิยมท่ีดีด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

  3.2 เพ่ือสร้างระบบการบริหารการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรีให้ด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ทุกกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

6.2 เชิญผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการจัดท าแผน 
  6.3 มีการประชุมคณะกรรมการฯ ตามระเบียบฯ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม 
  6.4 ก าชับเจ้าหน้าที่ที่จัดท าแผนพัฒนายึดถือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
  6.5 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 

6.6 การเชิญทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6.7 เผยแพร่แผนพัฒนาในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และจัดส่งให้

ผู้ก ากับดูแลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  200,000 บาท/ปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีด้านความซื่อสัตย์ สุจริตใน
การปฏิบัติงาน 
  10.2 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและการจัดท างบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานเป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการเงิน การคลัง” 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่การขอเบิกเงิน การตรวจสอบฎีกา เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุก
ประเภท การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยมีส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบด้วย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  กองพัสดุและทรัพย์สิน และกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 6 แห่ง เจ้าของงบประมาณเป็นผู้จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน กองคลังในฐานะ
หน่วยงานคลังจะต้องตรวจสอบฎีกาเบิกเงินและเอกสารประกอบ   ซึ่งในแต่ละปีมีฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ต้องท า
การตรวจสอบเป็นจ านวนมาก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง บางกรณีกฎหมายไม่ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ประกอบกับบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ใช้
ปฏิบัติงานเกี่ยวการเงินการคลัง อาจท าให้การเบิกจ่ายเงินเกิดความเสี่ยงและมีการทุจริตเกิดขึ้นโดยไม่ได้
ตั้งใจ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งในในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จึงได้จัดท ามาตรฐานการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานการเงิน การคลังขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  

     3.1 เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่              
ในการเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  
      3.2 เพ่ือป้องกัน และลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินและส่งเสริม
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
      3.3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตจากเจ้าหน้าที่  ที่ไม่
ปฏิบัติหน้าที่ หรือละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  3.4 เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

      4.1 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

4.2 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ  



กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  
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6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าค าสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในกองคลังให้ชัดเจน  

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือน าความรู้ที่ได้รับ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นความดีงาม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  

6.4 จัดท าเอกสารรายการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน (จัดซื้อ/จัดจ้าง) เงินยืม เงินเดือน 
6.5 แจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าฎีกา และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ท าให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินมีความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมมากข้ึน 

10.2 มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
10.3 เกิดความโปร่งใสในการท างาน ประชาชนเชื่อมั่นในการบริการ 
10.4 ลดการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
ผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
เช่นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการ
อนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการ
ประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐและพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น 
  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดย
เคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานและโทษของการเอ้ือผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ (Anti Corruption) 
  3.4 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ พนักงานจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบรุี 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
  ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบซึ่งมีแนวทางการตรวจสอบ ดังนี้ 
  6.1 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้เสนองาน 
  6.2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่เป็นญาติของผู้เสนองาน คือ เป็น
บุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยว
พันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
  6.3 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบ
ธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของผู้เสนองาน 
  6.4 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็น
นายจ้างของผู้เสนองาน 
  6.5 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่เป็นกรณีที่มีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่
ก าหนดไว้ในข้อ 1 – 5 ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปด้วยความ
ยุติธรรมหรือเป็นการให้เปรียบแก่ผู้เสนองาน 
  6.6 เมื่อผลการตรวจสอบตามข้อ 2 หรือผู้เสนองานคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานรายอื่นให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้นั้นหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สินทราบเพ่ือที่จะได้มีค าสั่งต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 ข้าราชการ พนักงานจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สินรับทราบถึงโทษของการเอ้ือ
ผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
       10.2 ข้าราชการ พนักงานจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
       10.3 ข้าราชการ พนักงานจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Anti Corruption) 
       10.4 ข้าราชการ พนักงานจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันปัญหาผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการอบรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสสู่จังหวัดใสสะอาด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
       หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังยังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันในสังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได้ในที่สุดนั้นต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวด จริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของ
คนไทย ร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วาง
กรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของ
ภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เป็นว่าแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงาน
หรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้  (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมี ส่ วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไก
ในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงจัดท า
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม และความโปร่งใสเพ่ือ
น าไปสู่จังหวัดใสสะอาด 
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       3.2 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Anti Corruption)  
       3.3 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
       3.4 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานกองพัสดุและทรัพย์สินสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
       ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
       กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดท าโครงการเพื่อแจ้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ 
   6.2 จัดเตรียมข้อมูลในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม และความโปร่งใส 
ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) หลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิต 
   6.3 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรทีราบ 

7. ระยะเวลาการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 
       กองพัสดุและทรัพย์สิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ข้าราชการ พนักงานกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม และความโปร่งใสเพ่ือน าไปสู่จังหวัดใส
สะอาด 
       10.2 ข้าราชการ พนักงานกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti 
Corruption)  
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       10.3 ข้าราชการ พนักงานกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และการด าเนินชีวิตได้ 
       10.4 ข้าราชการ พนักงานกองพัสดุและทรัพย์สินสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
       1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ส าหรับพุทธศาสนิกชน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
               ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากขึ้น กว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็กเยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ให้หลงผิด
และมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะ
ต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจน เกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและเยาวชน 
ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน ปัญหาการติดเกมส์ ส าหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง ท าให้ขาดความ
สามัคคีกันอย่างรุนแรง 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึงวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว     
โดยจะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุและสตรี จะช่วยท าให้มีจิตใจ 
พ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณาและมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรม และ
จริยธรรม ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และท าให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  มีอ านาจหน้าที่ในการ         
จัดการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้ อยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถกระท าได้โดย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๔๕  (๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
กฎกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๑๑) จัดการศึกษา นุบ ารุงศาสนาและบ ารุงรักษา ศิลปะ  จารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา ๑๗ (๑๘) กล่าวคือ  
การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมดีงามของท้องถิ่น (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้วยโอกาส จึงเห็นสมควรที่จะด าเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง
ให้ครอบคลุมเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคนในสังคม ประกอบกับ นโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมเด็ก 
เยาวชน และประชาชน ให้มีความรักความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้ข้าราชการพนักงานราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีศักยภาพ ในการท างานอย่างสูงสุดท างานอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตใน 
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สังคมอย่างมีความสุข ซึ่งในโครงการนี้ได้มี การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก  
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึง่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมส าหรับพุทธศาสนิกชนนี้ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์   
  ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และพุทธศาสนิกชน คิดดี ท าดี มีจิตใจผ่องใส ตั้งมั่น

ในศีล  สมาธิปัญญา เข้าใจในชีวิตและค้นพบความสุขตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า 
  ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และพุทธศาสนิกชน มีคุณธรรมจริยธรรมและ

สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
             ๓.๓ เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติ น าหลักธรรมไปใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
             ๓.๔ เพ่ือสืบสานและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
   ๓.๕ เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
ซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 
   ๓.๖ เพ่ือปลูกจิตส านึกและตระหนักด้านการป้องกันการทุจริต 
   ๓.๗ เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

๖. วิธีด าเนินการ 
   ๖.๑ จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติ 
   ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖.๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักเรียน และ
ประชาชนทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
   ๖.๕ ติดตามประเมินผลโครงการฯ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ   
  ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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๑0. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ๑0.๑ นักเรียนและประชาชนทัว่ไปในจังหวัดปราจีนบุร ี สามารถน าหลักธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดปัญญาและสันติสุขได้ 
   ๑0.๒ นักเรียนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี มีจิตใจที่สงบ ผ่องใส คิดดี ท าดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม 
   ๑0.๓ นักเรียนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี สามารถเข้าใจในปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า 
  ๑0.๔ นักเรียนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี สามารถเป็นแกนน าเพ่ือสร้าง
เครือข่ายการป้องกันการทุจริตต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-48- 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  นับตั้งแต่สมัยโบราณ วัฒนธรรมทางการเมืองและการปกครองของประเทศไทยไม่เปิด
โอกาสให้สตรีได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองเท่าที่ควรเนื่องด้วยสตรีถูกจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ ประกอบกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ที่มองว่า สตรีมีความแตกต่างจากชายทั้งทางกายภาพและชีวภาพ โดย
มองว่าหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ ในขณะที่เพศชายเป็นเพศที่มีความแข็งแรง อดทนกว่า ซึ่งเหมาะแก่การเป็น
ผู้น าทั้งภายนอกและภายในครอบครัว ด้วยเหตุนี้บทบาทของสตรีจึงถูกจ ากัดสิทธิให้มีหน้าที่แต่เพียงดูแล
ครอบครัว ปรนนิบัติสามี และเลี้ยงดูบุตรเท่านั้น แม้ในปัจจุบันจะได้มีการเรียกร้องสิทธิของสตรีมากข้ึน ทุก
ฝ่ายให้ความส าคัญและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีก็ตาม  สตรีก็ยังมีสัดส่วนในการเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และการบริหารในระดับที่ต่ า  

  อย่างไรก็ตามการส่งเสริม การสนับสนุน ให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นสามารถ
ท าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการที่สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
สตรีด้วยกันเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มที่สตรีดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย เช่น 
เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากสตรีมีมุมมองในเรื่องต่างๆ ที่ละเอียดกว่า และสนใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่ม ต่างจากเพศชายที่มักจะให้ความส าคัญในเรื่องใหญ่ๆ มากกว่า เช่น 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ความเจริญ ความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น การที่สตรีเข้ามามีบทบาทและเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น จะช่วยท าให้การพัฒนาเกิดความเติมเต็ม สมดุล และมีความยั่งยืน ตอบสนอง
ความต้องการของคนในสังคมและชุมชนท้องถิ่นทั้งหญิงและชายได้อย่างแท้จริง  

  จากเหตุผลดังกล่าวการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับจึงจ าเป็นที่จะต้องมีตัวแทน
ของสตรีได้เข้าไปมีบทบาทในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันกับผู้ชาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็น
การเมืองที่ใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากที่สุด  ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี น าโดยท่านนายกบังอร วิลาวัลย์ ซึ่งเป็นผู้บริหารสตรีที่มีบทบาทส าคัญและมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของจังหวัดปราจีนบุรี มีความตระหนักในภาระหน้าที่ที่จะส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองเพ่ือพัฒนาไปสู่การเมืองในระดับชาติ  

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สตรีมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองและการ

บริหาร รวมทั้งการก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยการเสริมสร้างศักยภาพสตรีให้มีความพร้อม  
มีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึก อุดมการณ์ ค่านิยม จริยธรรม วัฒนธรรม ประชาธิปไตยและธรรมมาภิบาล 

2. เพื่อสนับสนุนให้สตรีในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมมากข้ึนในการตัดสินใจทุกระดับ 
3. เพ่ือส่งเสริมสิทธิอันเท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชายที่จะประกอบกิจกรรมทางการ

เมือง 
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๔. เพ่ือให้สตรีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และความคิดเห็นอันเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชนของแต่ละคนต่อไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สตรีที่เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เคยเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ กลุ่มผู้น าสตรี  ผู้น าชุมชน  กลุ่ม อสม. และสตรีที่มีความสนใจในเรื่องของการเมือง ในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี จ านวน ๑0๐ คน/รุ่น/ครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการ 
๒. ประกาศแต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ 
๓. จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในอบรมฯ 
๔. ประสานหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งรัฐบาลและเอกชน 
๕. ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการส่งเสริมและพัฒนาสตรี 
๖. ประชาสัมพันธ์รับสมัครสตรีให้มามีส่วนร่วมทางการเมือง 
๗. แจ้งจัดหาพัสดุฯ 
8. จัดฝึกอบรมตามโครงการ 
9. สรุปรายงานผลการด าเนินเมื่อแล้วเสร็จ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 400,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 100 คน 
  10.2 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนได้น าไปด าเนินการหรือแก้ไขทุกประเด็น
ปัญหา 
  10.3 ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใน
การระดมความคิดเห็น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  รัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิและเสรีภาพ แก่ประชาชนให้มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครอง
ประเทศมากขึ้น สิทธิและเสรีภาพโดยทั่วไปมักใช้รวมๆ ไปด้วยกัน  แต่สิทธิที่เป็นเสรีภาพแตกต่างจากสิทธิ
ประเภทอ่ืนคือ เสรีภาพนั้นคือการที่บุคคลสามารถกระท าในเรื่องหนึ่ง  โดยไม่ต้องอาศัยให้รัฐด าเนินการ
ใดๆ ให้  ฉะนั้นเมื่อประชาชนได้สิทธิมากขึ้นก็ควรปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนแผ่นดินให้มากขึ้นเช่นกัน เพราะ
สิทธิกับหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินไปด้วยกันเสมอ บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้องตระหนักถึง 
บทบาท หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ย่อมเกิดความ
ภาคภูมิใจ และเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อ่ืน มีความกระตือรือร้น ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นหลัก ในการด าเนินชีวิตอย่างสงบสุข 

  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือเป็นผู้ที่ยึด
มั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต  ปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย ด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม 
และ ประเทศชาติ ให้เป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ตามหลักประชาธิปไตย  ดังนั้น หลักการทาง
ประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการส าคัญที่น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคม  เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขใน
สังคมได ้

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ได้เข้าใจเรื่องการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายสาธารณะ 
  2. เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีให้แก่ประชาชน 
  3. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน  

 4. เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชนของตนได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี  จ านวน ๑0๐ คน/รุ่น/ครั้ง  

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนทีจ่ังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการ 
6.๒ ประกาศแต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ 
6.๓ จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในอบรมฯ 
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6.๔ ประสานหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
6.๕ ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
6.6 แจ้งจัดหาพัสดุฯ 
6.7 สรุปรายงานผลการด าเนินการเมื่อแล้วเสร็จ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
300,000.-  บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วม
ในการเสนอนโยบายสาธารณะ 
  10.2 ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี 
  10.3 ประชาชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน  

  10.4 ประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชนของตนได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ลูกเสือชาวบ้านเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างความรัก สามัคคี และ
สร้างความรู้สึกรักชาติรักแผ่นดิน หลังจากที่ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี ๒๕๑๔ สมาชิกลูกเสือชาวบ้านได้ร่วมภาค
ราชการ ในการต่อต้านภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และเข้าร่วมในการพัฒนาชนบทและชุมชน จนเกิดผล
เป็นรูปธรรม ในพ้ืนที่ต่างๆ มาโดยตลอด และเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์  
กิจการลูกเสือชาวบ้าน ได้ขยายไปสูประชาชนทุกพ้ืนที่ของประเทศ ภายใต้พระบรมราโชบาย อุดมการณ์ 
ภารกิจ ค าปฏิญาณ กฎ และธรรมเนียมของลูกเสือ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือท าคุณประโยชน์ต่ อประเทศชาติ
และส่วนรวมด้วยดีตลอดมา เป็นกระบวนการพัฒนาสังคมที่ท าให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความ
เสียสละ ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า  กิจการลูกเสือ
ชาวบ้าน เป็นขบวนการศึกษานอกระบบด้วยการปฏิบัติในการพัฒนาคนรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยน
ทัศนคติ และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  นโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เน้นการด าเนินงานป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
ประกอบกับนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนจัดฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ สามารถ
ตอบสนองนโยบายคณะรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัด และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ให้กิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็น
กิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดท า และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย  
วรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และทรงขึ้นครองราชย์
เป็นรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพ่ือเป็นการแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ ในวาระอันเป็นมงคลนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี       
จึงร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปราจีนบุรี จัดท าโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  เทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560  
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๒.2 เพ่ือเทิดทูนและด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมแสดงออกถึง 
ความจงรักภักดี และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

๒.3 เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

24 เพ่ือส่งเสริมให้เกิด ความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์        
สร้างจิตส านึกให้เกิดความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนา แก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคม  

๒.5 เพ่ือเผยแพร่กิจการลูกเสือชาวบ้านให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ            
และวิธีการอย่างถูกต้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจ าวัน 

2.6 เพ่ือส่งเสริมและจัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดและความมั่นคง
ภายในประเทศ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้เข้าฝึกอบรมฯ จ านวน ๑00 คน ประกอบด้วย 
1) ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองปราจีนบุรี จ านวน 66 คน 
2) ข้าราชการต ารวจตะเวนชายแดน จ านวน 34 คน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในเขต

พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยการน าหลักการและวิธีการลูกเสือชาวบ้านมาส่งเสริมงานมวลชนสัมพันธ์กับ
ประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษา
ความมั่นคงภายใน ตามพระราชด ารัส “ชอบ เชื่อ ช่วย” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีงานช่วยเหลือบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดูแลและพ่ึงพา
ตนเองได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.๑ ประสานการท างานกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปราจีนบุรี 

6.๒  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานฯ 
6.๓  ประชุมเตรียมการจัดท าโครงการฯ 
6.๔ จัดท าเอกสาร และสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม 
6.5 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง จะขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ไม่เกิน

วงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
   6.6 ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านของศูนย์ปฏิบัติการ
ลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์  
  6.7 เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ ลูกเสือชาวบ้านจะได้รับพระราชทานผ้าผูกคอ, 
วุฒิบัตร และบัตรประจ าตัวลูกเสือชาวบ้าน 
   6.8 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  6.9 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
450,000 บาท/ปี   

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสสนองพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ   
65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560  

10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมเทิดทูนและด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 

10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  

10.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจลักษณะการเป็นพลเมืองดี โดยใช้ขบวนการของลูกเสือ
ชาวบ้านในการสร้างความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างจิตส านึกให้เกิด 
ความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนา แก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคม  

10.5 กิจการลูกเสือชาวบ้านได้รับการส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ให้ประชาชน มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีการอย่างถูกต้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ชีวิตประจ าวัน 

10.6 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการส่งเสริมและจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
ในจังหวัดและความม่ันคงภายในประเทศ 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
       1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ปัจจุบันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติ    
และสาธารณภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์โดยเฉพาะ “อัคคีภัย” ซึ่งเป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นได้ ทั้งที่เกิด
จากธรรมชาติและเกิดจากการกระท าของมนุษย์  จากประวัติการเกิดอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
พบว่าการเกิดอัคคีภัยในแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาล ซึ่งมีท้ังเสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพลภาพ และ
ทรัพย์สินเสียหาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว  จึงได้มี มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๔๓  เรื่อง  มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ โดยให้น ามาตรการต่าง ๆ มาด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพ่ือสร้างจิตส านึก  
ความตระหนักด้านความปลอดภัย และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้หน่วยงาน และองค์กร  
ประกอบกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรต่างๆ มีความจ าเป็นต้องให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การวางระบบและประสาน  การปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการ
ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟอยู่เสมอ  การเข้มงวดการตรวจสอบ
อุปกรณ์และสัญญาณเตือนภัย  เป็นหนทางหนึ่งที่สามารถลดความสูญเสียจากภัยพิบัติประเภทอัคคีภัยได้
ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงก าหนดการด าเนินการจัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้     
ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ที่ก าหนดไว้            
โดยก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี           
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบุคลากรและทรัพย์สินจ านวนมาก  จ าเป็นต้องน ามาตรการต่าง ๆ  มาด าเนินการ
ปฏิบัติตามล าดับ  เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ 
3.  วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ฝึกซ้อม มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
วางแผน  การดับเพลิง วิธีการดับเพลิง และสามารถระงับเพลิงในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพ่ือลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการที่อาจเกิดจากอัคคีภัยได้
อย่างยั่งยืน   

2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ฝึกซ้อม มีทักษะในการดับเพลิง อพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ได้ รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง ตลอดจนสามารถแจ้งเหตุ และประสานการ
ระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น  
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4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดปราจีนบุรี   

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    - ภาคทฤษฎี 

     ณ ห้องประชุมโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง   อ าเภอประจันตคาม  จังหวัด
ปราจีนบุรี  

- ภาคปฏิบัติ 
                        ณ สนามโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  

6.  วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ เสนออนุมัติโครงการฯ 
  ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงการ ฯ   
  ๕.3 ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ขอรับการสนับสนุน
วิทยากร 

๕.๔ แจ้งโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
๕.๕ แจ้งกองพัสดุฯ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การฝึกตามบัญชีประมาณค่าใช้จ่ายแนบท้าย 

  ๕.๖ ด าเนินการฝึกอบรม  การฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ด้วยการ
บรรยายภาคทฤษฎี สาธิต และการฝึกปฏิบัติ โดยมีขอบเขตวิชา ดังนี้ 
    1) ภาคทฤษฎีวิชาการป้องกันอัคคีภัย 
  - ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม ้
  - การแบ่งประเภทของเพลิงและวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ 
  - การป้องกันแหล่งก าเนิดของการติดไฟ 
  - จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  - เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ 
  - การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดับเพลิง 
  - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  - การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ 
    2) ภาคปฏิบัติ  วิชาสาธิตและฝึกปฏิบัติชนิดและประเภทของเครื่องดับเพลิงและ     
การดับเพลิง ขัน้ต้น 
  - ฝึกปฏิบัติดับเพลิง เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ า
สะสมแรงดัน  หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ ได้ 
  - ฝึกปฏิบัติดับเพลิง บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี ได้ 



  - ฝึกปฏิบัติดับเพลิง ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี ได้ 
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                                 - ฝึกปฏิบัติดับเพลิงโดยใช้สายฉีดน้ าดับเพลิง กระบอกฉีดน้ าดับเพลิงหรือหัวฉีด
น้ าดับเพลิง 
  - ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดับเพลิง  
เช่นเสื้อคลุม  ถุงมือ  รองเท้า  หมวกดับเพลิงที่มีกระบังหน้า  และหน้ากากป้องกันความร้อน 
       3) ฝึกปฏิบัติการอพยพหนไีฟ 
  -  การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 
  -  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือและ
เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 
  -  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงและ
การจัดท าแผนอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟ 
  -  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจ าลอง
เหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองช่าง (ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10.  ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
๑0.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ฝึกซ้อม มีความรู้ ความเข้าใจกับการวางแผนการดับเพลิง 

วิธีการดับเพลิง และสามารถระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.๒ ผู้เข้ารับการอบรม/ฝึกซ้อม มีทักษะในการดับเพลิง อพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ได้ รวมทั้งสามารถแจ้งเหตุ และประสานการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น 
  10.๓ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สามารถวางแผนและ
จัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งสามารถอพยพบุคลากรและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย
ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ด้วยปัญหาขยะของประเทศได้ถูกก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติเห็นชอบกับ Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเสนอ 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้านในการแก้ไขปัญหาขยะ ประกอบด้วย ๑) แก้ไข
ปัญหาขยะเก่า ๒) สร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ ๓) วางระเบียบการจัดการขยะมูลฝอย และ ๔) สร้าง
วินัยของคนในชาติ โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปราจีนบุรี 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และผู้แทนจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 
เป็นกรรมการและเลขานุการเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 
๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทวารวดี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ที่ประชุมมีมติให้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดตั้งสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตราย ๑ 
ศูนย์ รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมพร้อมออกแบบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมกับ
จังหวัดปราจีนบุรี  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้ง
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

นอกจากนี้ จังหวัดปราจีนบุรีได้แต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” จังหวัดปราจีนบุรี ตามค าสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 8505/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน มีคณะท างาน 20 คน และท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี กับ 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นคณะท างานและ
เลขานุการ และในคราวการประชุมคณะท างานฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
ทวารวดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ที่ประชุมได้มีมติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด าเนินการ
จัดท าโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยใช้
หลักการ 3Rs ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนจังหวัดปราจีนบุรี และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลและจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ขึ้น ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม



พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตาม 
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ความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

3.  วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ขยะในจังหวัดปราจีนบุรี นโยบายในการ
บริหารจัดการขยะของรัฐบาลและจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม
หลักการ 3Rs 
 3.2 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิด การลดปริมาณ
ขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะประเภทต่าง ๆ ตามหลักการ 3Rs  

 3.3 เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมรวบรวมและก าจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด
ปราจีนบุรี ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 3.4 เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ น ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็น
ระบบ โดยใช้หลักการ 3Rs  

 3.5 เพ่ือลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่กระบวนการก าจัดขั้นสุดท้าย ลดภาระของระบบก าจัด  
ลดงบประมาณในการจัดการขยะ และเป็นการลดปริมาณลดพิษ 
  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.๑ คณะท างานบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษาจ านวน ๑๒ คน และคณะท างานฯ จ านวน ๑๘ คน 
 4.๒ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๖๙ แห่ง (เทศบาลจ านวน ๑๓ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน ๕๖ แห่ง) 
 4.๓ ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 4.๔ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 4.๕ ผู้น าชุมชน/เครือข่ายอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม/คุณครู/เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป  
 4.๖ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่เกี่ยวข้อง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ในพ้ืนที่เขตจังหวัดปราจีนบุรี  
 

6.  วิธีด าเนินการ 
  6.๑ เสนออนุมัติโครงการฯ 
  6.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงการฯ   
 6.๓ ด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
  6.๓.๑ ประชุมคณะท างานบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี  



   ๑) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
    - คณะที่ปรึกษาจ านวน ๑๒ ท่าน และคณะท างานฯ จ านวน ๑๘ คน  
   ๒) ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ 
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  6.๓.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรมแกนน าจัดการขยะชุมชน/การอบรม

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดปราจีนบุรี  
   ๑) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
    -  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องขององค์กร                                                                                                                                             
    -  ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
    -  ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

     -  ผู้น าชุมชน/เครือข่ายอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม/คุณครู/พระสงฆ์/
เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป  
    -  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่เกี่ยวข้อง  
   ๒) ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม/ก าหนดการ/ตารางฝึกอบรม 
ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละครั้ง  

  6.๓.3  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  6.3.4 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย    

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 
   

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  300,000 บาท/ปี 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 
  ๙.๑ จังหวัดปราจีนบุรี 
  ๙.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  ๙.3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 
  9.4 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗  
  ๙.5 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 
  9.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี 
  9.7 หน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ได้รับทราบสถานการณ์ขยะในจังหวัดปราจีนบุรี นโยบายในการ
บริหารจัดการขยะของรัฐบาลและจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม
หลักการ 3Rs 



 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชนตามหลักการ 3Rs และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดในครัวเรือนและชุมชนของตนเองได้ 
 10.3 ของเสียอันตรายของจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการรวบรวม จัดเก็บ และก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  ๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจิตส านึกในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการใช้
ประโยชน์จากขยะ  
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  10.5  เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน
ในการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  
  10.6 ปัญหาขยะได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืน  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปัจจุบันปัญหาขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ เนื่องจาก
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจ จึงมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  เพ่ิม
มากขึ้นทั้งในการอุปโภค และบริโภค ท าให้มีปริมาณขยะสะสมจ านวนมากในประเทศ ประกอบกับมีการจัดการขยะ
อย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การกองแล้วเผา หรือกองทิ้งไว้ ท าให้เกิดมลพิษจากน้ าชะขยะ เกิดไฟไหม้กองขยะ 
เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสุขภาพอนามัยของมนุษย์  

จังหวัดปราจีนบุรี มีอัตราการเกิดขยะ ๕๓๘ ตัน/วัน มีการเก็บขนขยะ ๔๒๘ ตัน/วัน มีขยะ
ตกค้าง ๑๑๑ ตัน/วัน ซึ่งมีการก าจัดถูกต้องเพียง ๕ ตัน/วัน น าไปใช้ประโยชน์ได้ ๘๓ ตัน/วัน และก าจัดไม่
ถูกต้อง ๓๓๙ ตัน/วัน และมีสถานที่ก าจัดขยะทั้งหมด ๒๖ แห่ง โดยอ าเภอกบินทร์บุรี มีอัตราการเกิดขยะมาก
ที่สุด คิดเป็น 133 ตัน/วัน (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี, 2557) ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ประสบปัญหาในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ  มีการเทกองทิ้งไว้ และเกิดไฟไหม้อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกคน โดยประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
เพราะประชาชนทุกคนเป็นผู้สร้างปัญหาและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ซึ่งในการแก้ไขปัญหา
ที่ได้ผลและยั่งยืน ควรด าเนินการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา นั่นก็คือมนุษย์ผู้ก่อให้เกิดปัญหา 

ดังนั้น เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านกึให้กับประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ การสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน และยังเป็นการลดปริมาณขยะในการก าจัดขั้นสุดท้ายด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี จึงได้ด าเนินโครงการสร้างชุมชน
ต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนนทรี 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้คัดเลือกบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูง 
และหมู่ท่ี 10 บ้านหนองป่าตอง เพื่อเป็นบ้านต้นแบบให้กับชุมชนด้วย ทั้งนี้ จะได้ขยายผลสู่ชุมชนอ่ืน ๆ 
ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑๑) การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

3.  วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะ 
 3.2 เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีจะเข้าสู่กระบวนการก าจัดขั้นสุดท้ายอย่างถูกวิธี 



                    3.3 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดย
ชุมชน 

3.4 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน  
3.5 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.๑ ประสานองค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และขอความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 

6.2 เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงการฯ   
  6.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่๗  
2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 
3) องค์การบริหารส่วนต าบล 
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
5) ผู้น าชุมชน 

  6.5 ประสานวิทยากร เพ่ือจัดท าตารางการฝึกอบรม 
  6.6 เชิญผู้บริหาร ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และแขกผู้มี
เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ 
  6.7 แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.8 ด าเนินการฝึกอบรมโดยวิธีการฟังบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑) ภาคทฤษฎี 

- ขยะ ประเภทของขยะ นโยบาย/แนวทางการจัดการขยะ การลด และคัดแยก
ขยะ และสถานการณ์ขยะในจังหวัดปราจีนบุรี 
  - สาธิตวิธีการคัดแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
   

  ๒) ภาคปฏิบัติ (แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม) 
 - กิจกรรมฐานการจัดการขยะ 

ฐานที่ ๑ ธนาคารขยะรีไซเคิล 
ฐานที่ ๒  การท าน้ าหมักชีวภาพ/น้ ายาเอนกประสงค์ 
ฐานที่ ๓  การท าปุ๋ยหมัก 



  ฐานที่ ๔  ขยะอันตรายจากชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการ” 
  6.9 ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูง และหมู่ที่ 10 บ้านหนองป่า
ตอง ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือเป็นบ้านต้นแบบให้กับชุมชน  
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  100,000  บาท/ป ี

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 

1) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่๗  
2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 
3) องค์การบริหารส่วนต าบล 
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
5) ผู้น าชุมชน 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และมีรายได้จากการขายขยะ  
  ๑๐.๒ ได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
  10.3 ชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่ายขยะรีไซเคิล 
  10.4 ขยะที่เข้าสู่กระบวนการก าจัดขั้นสุดท้ายมีปริมาณน้อยลง ลดภาระของระบบก าจัด
ขยะ และลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากกระบวนการก าจัดขยะ 
  ๑๐.5 ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาน้ าเสียทุ่งสารภีและทุ่งท่าแห 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การ         
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๕ (๗) คุ้มครอง ดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๗  (๕)  การคุ้มครอง  ดูแลและ
บ ารุงรักษาป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม
ของทุกปี  ประสบปัญหาน้ าเสียในคลองสารภีและแม่น้ าปราจีนบุรี  ท าให้ทรัพยากรสั ตว์น้ าชนิดต่าง ๆ    
ลดน้อยลงเป็นจ านวนมาก และระบบนิเวศวิทยาของแม่น้ าปราจีนบุรีเสียไป นอกจากนี้ยังท าให้สัตว์น้ าที่
ประชาชนประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงในกระชังแม่น้ าปราจีนบุรี  บริเวณอ าเภอเมืองปราจีนบุรี  อ าเภอบ้าน
สร้าง  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  แม่น้ าบางประกงบริเวณอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก ปัญหาน้ าเสียดังกล่าวยังมีประชาชนส่วนหนึ่งสงสัยว่าเกิดจากมีผู้ใช้ยา
เบื่อเมาขณะเปิดประตูระบายน้ าคลองสารภี ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. ๒๔๙๐    
                   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ 
ส านักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี  และส่วนราชการอ่ืน ๆ เป็นคณะท างานแก้ไขปัญหาน้ าเสียในแม่น้ า
ปราจีนบุรี ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดประตูระบายน้ า
คลองสารภี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนธันวาคมของทุกปี จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลาง
ของกรมประมง  ลงพ้ืนที่ภายในเขตอ าเภอเมืองปราจีนบุรี  อ าเภอบ้านสร้าง และอ าเภอศรีมหาโพธิ และ
เฝ้าระวัง ตรวจตราประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า  และรักษาระบบนิเวศวิทยา  ซึ่งเป็นปัญหา
เร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไขทันทีและต่อเนื่อง  โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน แก้ไขปัญหา
และบูรณาการกิจกรรมของส่วนราชการ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการปัญหาคุณภาพน้ าร่วมกัน 

 3.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือเฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศวิทยาในแม่น้ าปราจีนบุรี 
                 2.2  ประชาสัมพันธ์ก าหนดการเปิดประตูระบายน้ าคลองสารภี  ซึ่งก าหนดการเปิดใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเตรียมการระวังดูแล
สัตว์น้ าของตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง   โดยการเพ่ิมออกซิเจนในน้ าและลดจ านวนการเลี้ยงสัตว์น้ าลง
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคมของทุกปี 



  2.3  ตรวจสอบคุณภาพน้ าคลองสารภีและแม่น้ าปราจีนบุรีในช่วงระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-เดือนสิงหาคมของปี   

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

                 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอ           
ศรีมหาโพธิ  โดยทางรถยนต์และทางแม่น้ าปราจีนบุรี ตั้งแต่ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี ถึงต าบล     
บางเตย  อ าเภอบ้านสร้าง  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  เฝ้าระวังคุณภาพและสิ่งแวดล้อมทางน้ า  
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และเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศวิทยา ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี      
และอ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้เรือเร็ว (เรือยนต์ตรวจการณ์) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและรถยนต์หมายเลขทะเบียน  บต 5893  ปราจีนบุรี  ในการตรวจ
และด าเนินการดังกล่าว 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  อ าเภอบ้านสร้าง และอ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 
 6.3  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 6.4  ด าเนินการตามโครงการ ฯ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

- จัดชุดบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าและตรวจสอบคุณภาพน้ าทุ่งสารภีและทุ่งท่าแห 
                        - ประชาสัมพันธ์การเปิด – ปิด  ประตูระบายน้ า  และเตือนประชาชนให้มีการ

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โดยจัดท าเป็นป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 

- ออกตรวจโดยใช้เรือเร็ว (เรือยนต์ตรวจการณ์) และรถยนต์หมายเลขทะเบียน                                                                                                                                                  
  บต  5893 ปราจึนบุรี   เป็นเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

                  6.5   ลงประชาสัมพันธ์ใน www.prachinpao.go.th ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 
                6.6   สรุปประเมินผลโครงการ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  100,000 บาท/ปี 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 9.1 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 9.2 ส านักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี 
 9.3 ส่วนราชการอ่ืน  ๆ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

http://www.prachinpao.go.th/


10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                  10.๑  ประชาชนผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังมีการเตรียมการเฝ้าระวังดูแลสัตว์น้ าของ
ตนเอง 
                  10.๒ ประชาชนผู้อาศัยใกล้แม่น้ าปราจีนบุรีและผู้ที่มีประกอบอาชีพด้านการประมง            
ได้รับผลกระทบน้อยลง  สัตว์น้ าในธรรมชาติมีปริมาณมากขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาไม่ประสบความเสียหาย 
                  10.๓  ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาแม่น้ าปราจีนบุรี 
                  10.๔  ท าให้ประชาชนรับทราบปัญหาน้ าเสีย และช่วยกันแก้ไขให้ระบบนิเวศวิทยาในแม่น้ า
ปราจีนบุรีดีขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

                 โครงการจัดฝึกอบรมสร้างจิตส านึกการบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียภายในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 
๔๕ (๘) จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ หรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ 
(๘) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ ซึ่งก าหนดว่า      
ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจั งหวัดร่วม
ด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า (๓) บ าบัดน้ าเสีย 
 น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เช่น ใช้เพ่ือการบริโภคและอุปโภค ช าระร่างกาย ท าความสะอาด ใช้ในภาค
การเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิต และระบายความ
ร้อน ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ เช่น แม่น้ า ล าคลอง ทะเล มหาสมุทร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็น
ต้น ทั้งนี้ ในการใช้ประโยชน์จากน้ าต่าง ๆ นั้น ได้ก่อให้เกิดน้ าเสียประเภทต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑. น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ  โดยเป็นน้ าทิ้งที่เหลือจากการใช้      
น้ าทิ้งการท าความสะอาด ซึ่งอาจมีวัสดุเหลือจากการช าระล้างปะปนไปกับน้ าทิ้ง  หรือมีคราบน้ ามันลอย
เป็นฝ้าคลุมผิวพ้ืนน้ าท าให้ก๊าซออกซิเจนละลายน้ าไม่ได้ แสงแดดส่องผ่านไม่ถึงสิ่งมีชีวิตในน้ าท าให้ตายได ้
 ๒. น้ าเสียจากแหล่งเกษตรกรรม คือ น้ าเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลง     
ที่ตกค้างและถูกชะล้างลงแหล่งน้ า ท าให้เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ าและมนุษยท์ี่บริโภคสัตว์น้ าด้วย 
 ๓. น้ าเสียจากแหล่งชุมชนที่พักอาศัย เป็นน้ าเสียจากการอุปโภคบริโภค  เช่น น้ าจากการ   
ซักล้าง  น้ าจากการท าครัว หรือน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัด เช่น น้ าจากแหล่งปฏิกูล 
            ๔. การท าการประมงด้วยวิธีการเบื่อเมาด้วยสารเคมี เป็นการท าลายทรัพยากรสิ่งมีชีวิต       
อย่างร้ายแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของลุ่มน้ า 

การบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้ง เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าและต่อชีวิตมนุษย์เอง ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ให้ได้ผลดีต้อง



อาศัยความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ควบคุม ดูแล 
ส่งเสริมให้มีการบ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐานก่อนระบายน้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ต่อไป 
                ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึกการบ าบัดน้ าเสียให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งกลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่อ าเภอกบินทร์บุรี เข้ารับการอบรมการ
บรรยายให้ความรู้ถึงวิธีการบ าบัดน้ าเสีย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจัดท าโครงการฝึกอบรมสร้าง               
ส านึกการบ าบัดน้ าเสียชุมชน ขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลสู่
ครอบครัวและชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ก าหนด    
ไว้ในพระราชบัญญัติ   
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3. วัตถุประสงค์ 
3.๑  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ได้รับความรู้ และเล็งเห็นความส าคัญของ

การบ าบัดน้ าเสีย 
  3.๒  เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ ในการแก้ไข

ปัญหาน้ าเสียจากแหล่งชุมชน 
3.๓  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ ในการถ่ายทอด

ความรู้  วิธีบ าบัดน้ าเสียให้กับชุมชนของตนเอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          - ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี   
    - เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ภายในจังหวัดปราจีนบุรี   
6. วิธีด าเนินการ 

6.๑  เสนออนุมัติโครงการ ฯ 
6.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
6.๓  ประสานส านักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี  จัดท าตารางในการฝึกอบรม 
6.๔  ประสานกลุ่มประชาชนทั่วไป,กลุ่มผู้ประกอบการ  กลุ่มเกษตรกร เขตอ าเภอกบินทร์บุรี     

จ านวน  ๖๐  คน 
6.๕  แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบพัสดุ   
6.๖  ด าเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ  
       ๑) ภาคทฤษฎี 
           - สถานการณ์คุณภาพน้ า/ทรัพยากรสิ่งมีชีวิต และความส าคัญของทรัพยากรน้ า 
           - การบ าบัดน้ าเสียในภาคครัวเรือน 
           - การท าน้ าหมักชีวภาพ เพื่อบ าบัดน้ าเสีย 
       ๒) ภาคปฏิบัติ 
          การสาธิตและฝึกปฏิบัติ  (แบ่งกลุ่ม  ๒  กลุ่ม) 
           - ฐานที่ ๑ การท าน้ าหมักชีวภาพ 
           - ฐานที่ ๒ การท าปุ๋ยอินทรีย ์



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 200,000 บาท/ปี 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 
 ๙.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 ๙.๒ ส านักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี 
             ๙.๓ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความส าคัญกับการบ าบัดน้ าเสียเพิ่มขึ้น 
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหาน้ าเสียจาก
ครัวเรือน ชุมชน หรือสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 

๑๐.๓  ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการ
บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัจจุบันปัญหาขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ เนื่องจาก
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจ จึงมีการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งในการอุปโภค และบริโภค ท าให้มีปริมาณขยะสะสมจ านวนมากในประเทศ 
ประกอบกับมีการจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การกองแล้วเผา หรือกองทิ้งไว้ ท าให้
เกิดมลพิษจากน้ าชะขยะ เกิดไฟไหม้กองขยะ เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน 
และสุขภาพอนามัยของมนุษย์  

ด้วยปัญหาขยะของประเทศดังกล่าวขยะจึงได้ถูกก าหนดให้เป็นวาระแห่ งชาติที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณขยะตกค้างสะสมประมาณ ๕๕๖,๖๘๐ ตัน มีอัตรา
การเกิดขยะ๕๓๘ ตัน/วัน มีการเก็บขนขยะ ๔๒๘ ตัน/วัน มีขยะตกค้าง ๑๑๑ ตัน/วัน ซึ่งมีการก าจัด
ถูกต้องเพียง ๕ ตัน/วัน น าไปใช้ประโยชน์ได้ ๘๓ ตัน/วัน  และก าจัดไม่ถูกต้อง ๓๓๙ ตัน/วัน และมีสถานที่
ก าจัดขยะทั้งหมด ๒๖ แห่งดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกคน โดย
ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพราะประชาชนทุกคนเป็นผู้สร้างปัญหาและเป็น     
ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ซึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลและยั่งยืน ควรด าเนินการแก้ไขที่ต้นเหตุ
ของปัญหา นั่นก็คือมนุษย์ผู้ก่อให้เกิดปัญหา  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่การลด    
คัดแยกการใช้ประโยชน์ และการก าจัด รวมทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและการ   
ทิ้งขยะให้กับประชาชน ได้เห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๗ (๑๑) การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    



3.  วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัด

ปราจีนบุรี ได้รับความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
 3.๒ เพ่ือเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และลดปริมาณ

ขยะในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง  
 3.๓ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านรู้คุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 
 3.๔ เพ่ือให้รู้จักคัดแยกขยะ น าขยะในบริเวณชุมชน/หมู่บ้านมาบริหารจัดการอย่างถูกวิธี 
 3.๕ เพ่ือให้ภูมิทัศน์ของหมู่บ้านและชุมชนสะอาดขึ้น   
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4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ประชาชนทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในจังหวัดปราจีนบุรี 
6. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ เสนออนุมัติโครงการฯ 
  ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงการ ฯ   
  ๕.๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๕.๔ ประสานวิทยากร เพ่ือจัดท าตารางการฝึกอบรม 
  ๕.๕เชิญผู้บริหาร ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และแขกผู้มีเกียรติ 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ 
  ๕.๖ แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
  ๕.๗ ด าเนินการฝึกอบรมโดยวิธีการฟังบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  200,000 บาท/ปี  

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

  หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 
  ๙.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  ๙.๒ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ (สระบุรี) 

9.3 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



  ๑๐.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดเจตคติในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเห็นคุณค่าของขยะ และน าวัสดุเหลือใช้มาท าสิ่งประดิษฐ์เพ่ือใช้
ประโยชน์ 
  ๑๐.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็น
สิ่งของเพ่ือลดปริมาณขยะ 
  ๑๐.๓ ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง 
  ๑๐.๔ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
องค์การส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น อาทิ การจัดให้มีน้ า
อุปโภคบริโภคและการเกษตร การจัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ การก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล การบ าบัดน้ าเสีย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จากการเพ่ิมขึ้นของ
ประชาชนและการเติบโตของเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และเกิดปัญหาต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมา ซึ่งนับวันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เมื่อประชากรของประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ย่อมมีความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สูงขึ้น ซึ่ง
สถานการณ์ปัจจุบันทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้และถูกท าลาย จึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมทั้งทรัพยากรป่าไม้  ดิน และน้ าด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยหรือภาวะน้ าท่วม
ในช่วงฤดูฝน และความแห้งแล้งหรือภาวะขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง รวมทั้งสภาวะโลกร้อน สร้างความ
เสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตร ท าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ตอนล่างของลุ่มน้ า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุการบุกรุกท าลายป่าไม้บริเวณต้นน้ าล าธาร
และใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ระบบนิเวศต้นน้ าเสื่อมโทรม จึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าวในทุกรูปแบบ วิธีหนึ่งที่ส าคัญและได้ผลดี คือ ฝาย ซึ่งเป็นแนว
พระราชด าริทฤษฎีการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความส าคัญของการอยู่รอดของป่าไม้ 



คือ “น้ า” ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่ขาดไม่ได้ และทรงแนะน าให้ใช้ฝายกั้นน้ า หรือเรียกว่า  “check dam” 
หรืออาจเรียกว่า “ฝายชะลอความชุ่มชื้น” เป็นเครื่องมือทีจ่ะใช้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ที่ได้ผลดี  
 ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ จ าเป็นต้องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เนื่องจากประชาชนคือต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ขณะเดียวกัน   
ก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจด าเนินงานผ่าน
เครือข่ายของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการป้องกัน ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2550 คือ “บุคคลที่มีความสนใจ    
ในการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ มีความเสียสละและอุทิศตัวในการท างานด้านการอนุรักษ์ สงวน 
คุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน” 
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ประกอบกับปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายการด าเนินการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ ประชารัฐ คือ 
การรวมเอาพลั งจากทุกภาคส่วน ไม่ ว่าจะอยู่ ในภาคประชาช น ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใช้  
โดยมองบนพ้ืนฐานว่า “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของประเทศ” ซึ่งถือเป็นพลังอ านาจที่ส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน 
โดยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” แบ่งได้เป็น 2 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ 1) “รัฐบาล” กับ 
“ประชาชน” โดย “รัฐ” หรือ รัฐบาลจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุน และเปิดช่องทางให้ “ประชา” 
หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับ
รัฐบาล และ 2) “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือ การท างานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” ในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยง
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลปัจจุบัน เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ส าหรับหัวใจส าคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกคน เนื่องจากการแก้ปัญหาการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน จะส าเร็จหรือเห็น
ผลเป็นรูปธรรมไม่ได้เลย หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ 
และรัฐบาล   

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การรณรงค์สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการน้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ า ผ่านกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน มาเป็น
กรอบแนวทางในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศต้นน้ า รวมทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดท าโครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ



สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่อ าเภอกบินทร์บุรี และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ซึ่งเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.๑ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  

 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ เกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
ร่วมกับสถาบันการศึกษาเป็นกลุ่มขับเคลื่อน 
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 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากการทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และเรียนรู้การอนุรักษ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
ตลอดจนขยายผลไปยังชุมชน 

3.4 เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังการท างานและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.5 เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งตลอดจนเป็นการสร้าง
จิตส านึกให้กับกลุ่ม ทสม. นักศึกษาและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  -  สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในพ้ืนที่
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  จังหวัดปราจีนบุรี  

6.  วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ 

  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงการฯ  
  6.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1)  ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
2)  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี  
3)  ประธานกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ปราจีนบุรี 
4)  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

  6.4 ประสานวิทยากร เพ่ือจัดท าตารางการฝึกอบรม 
  6.5 เชิญผู้บริหาร ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และแขกผู้มีเกียรติ 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ 



  6.6 แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.7 ด าเนินการฝึกอบรมโดยวิธีการฟังบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  200,000 ปี/บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
   หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 

1) ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี  
3) ประธานกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑ ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมมี จิตส านึ กในพระมหากรุณาธิคุณ ในการร่ วมอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใกล้ชุมชน  
  ๑๐.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการต้นน้ าล าธาร และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ตรง สามารถน าความรู้จากกระบวนการท าฝาย
ชะลอน้ าแบบผสมผสานไปปฏิบัติได้จริง  
  10.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถขยายผลสู่สังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อไป  
  10.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพลังอันส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/10.๓ ผู้เข้ารับ... 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

            โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ า                            

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัด  มี อ าน าจหน้ าที่ ด า เนิ น การเกี่ ย วกับ การจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ (๘) จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐  ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ ซึ่งก าหนดว่าให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า (๔) 
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิต  และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ    น้ าตามสภาพธรรมชาติที่ประชาชนทุกท้องที่อาศัยใช้ ได้แก่ น้ าในบรรยากาศ (ฝน) น้ าผิวดิน
และน้ าบาดาล นับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพ่ิมขึ้นมา หรือลดปริมาณที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติได้เองตามต้องการ  บางปีอาจเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น้ า ในแม่น้ าล าธารมีปริมาณน้อย จนไม่
สามารถแบ่งปันได้ทั่วถึง  หรือบางปีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิดความเสียหาย  เนื่องจากน้ าท่วมทรัพย์สินและ
พ้ืนที่ชุมชน  ตลอดจนการมีน้ าเสียหรือมลพิษทางน้ าเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ตามมานับเป็นวิกฤตการณ์
เกี่ยวกับน้ า ซึ่งปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศไทยในสภาพค่อนข้างใกล้เคียงกัน
แทบทุกปี เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดการหยุดชะงักจากปัญหาน้ าท่วมและ
น้ าแล้งในอนาคต ซึ่งได้น าแนวทางตามพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางใน
การท างานและศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือ  
จัดการน้ า  



  การบริหารจัดการน้ า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลรักษาสภาพแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่
น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าและต่อชีวิตมนุษย์เอง ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ า ให้ได้ผลดี
ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ควบคุม ดูแล 
ส่งเสริมให้มีการน าน้ าไปใช้ประโยชน์ ต่อไป 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาแหล่งน้ า ให้กับประชาชน
ทั่วไปพร้อมทั้งกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี เข้ารับการอบรมการบรรยายให้ความรู้ถึง
วิธีการ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และรณรงค์ประประชาสัมพันธ์การใช้น้ าอย่างประหยัดหรือ
ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยให้กับประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าว  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
จัดท าโครงการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ าในชุมชน  ขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผล สู่ครอบครัวและชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามภารกิจและหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ     
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3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ

เกษตรกรรมได ้
  3.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป ในการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ าในชุมชนของตนเอง 
          3.๓ เพ่ือน้อมน าแนวทางตามพระราชด าริในเรื่องบริหารจัดการน้ าและความรู้หรือภูมิปัญญา

ท้องถิ่นตลอดจนหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ าโดยให้พิจารณาดัดแปลง
สภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ 

          3.๔ เพ่ือสร้างความเข้าใจและปลุกจิตส านึกให้กับประชาชนในการใช้น้ าอย่างประหยัดและ
บ ารุงรักษาโครงการให้ยั่งยืน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ประชาชนทั่วไป  เกษตรกร  พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑  เสนออนุมัติโครงการ ฯ 
6.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
6.๓  ประสานส านักงานกรมทรัพยากรน้ าภาค  ๖  จัดท าตารางในการฝึกอบรม 
6.๔  ประสานกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร  
6.๕  แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบพัสดุ   
6.๖  ด าเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายภาคทฤษฎี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564                                                                                   

8. งบประมาณด าเนินการ 



  200,000 บาท/ปี 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 
  ๙.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  ๙.๒ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๖  ปราจีนบุรี 
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๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ าเพ่ิมข้ึน 
  ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าโดยพิจารณา
ดัดแปลงสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่แล้วน ามาท าเป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างประหยัดและ
ยั่งยืน 

 ๑๐.๓  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ าและการใช้น้ าอย่าง
มีประสิทธิภาพและขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ได้ 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม” 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริต 

โปร่งใส และสามารตรวจสอบได้ มีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนเกิดความพึงพอใจ สร้าง
ความสะดวกให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
ฯ รวมทั้งการหาแนวทาง วิธีการในการที่จะเก็บภาษีให้มียอดเงินเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ก าหนดมาตรฐานการจูงใจให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาช าระภาษีให้กับ
หน่วยงาน  โดยมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้ทราบว่าเงินที่น ามาจ่าย
ภาษีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จะน ามาใช้ในการพัฒนาจังหวัดในรูปสิ่งสาธารณูปโภค และ
การฝึกอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัด 

3. วัตถุประสงค ์ 

     3.1 เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม มีประสิทธิภาพ สามารถน าเงินภาษี            
ที่ได้รับไปพัฒนาจังหวัดโดยประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากเงินภาษี  
      3.2 เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเกิดความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม  
      3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  3.4 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
      4.1 ผู้ประกอบการค้าน้ ามันภายในจังหวัดปราจีนบุรี 
  4.2 ผู้ประกอบการค้ายาสูบภายในจังหวัดปราจีนบุรี 
  4.3 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมภายในจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ  



พ้ืนที่ภายในจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าป้ ายประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้ประกอบการทราบเพ่ือจะได้ช าระภาษีและ

ค่าธรรมเนียมภายในก าหนดระยะเวลา 
6.2 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แจกให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ทราบและเข้าใจ 
6.3 ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
6.4 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
6.5 ออกให้บริการรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ  

150,000 บาท/ปี 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
สามารถน าเงินภาษีท่ีจัดเก็บได้ไปพัฒนาจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

10.2 ผู้ประกอบการเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

10.3 การพัฒนาท้องที่ภายในจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างผู้ประกอบการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
       1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

                   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมาย

ส าคัญเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนให้มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยการวิเคราะห์จากศักยภาพ
ของท้องถิ่น และประเภทของ การส่งเสริมสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มอาชีพที่ต้องให้ความช่วยเหลือพิเศษ, กลุ่ม
อาชีพพ่ึงตนเองได้แต่ยังไม่แข็งแรง และกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมคุณภาพให้มี
มาตรฐานที่สูงขึ้น  

จากหลักการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้ด าเนินการสอบถาม
ข้อมูลความต้องการด้านอาชีพของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ปรากฏว่ากลุ่มอาชีพที่มีความต้องการพัฒนา
อาชีพ  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้                  
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ขาดปัจจัย การผลิต ขาดทักษะความรู้ ขาดอุปกรณ์ส่งเสริมการผลิต และขาดทุน
ประกอบอาชีพ รองลงมาเป็นกลุ่มที่พ่ึงตนเองได้แต่ยังไม่แข็งแรง กลุ่มนี้อยู่ในขั้นของการทดลอง ต้องให้                
การสนับสนุนที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน เช่น การพัฒนาการผลิต เป็นต้น ส าหรับกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ควร
ได้รับการส่งเสริมในเชิงนโยบาย การบริหารจัดการการตลาด และระบบขนส่ง รวมถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค จากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาสที่ 4/๒๕๕๙ (มกราคม - มีนาคม) 
พบว่า จังหวัดปราจีนบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 604,856 คน ส ารวจพบกลุ่มแรงงานนอกระบบ (แรงงานนอก
ระบบ คือ ผู้ใช้แรงงานที่ท างานโดยไม่มีสัญญาการจ้างงานที่เป็นทางการ หรือไม่มีนายจ้างตามความหมาย
ของกฎหมายแรงงาน ไม่ได้ท างานอยู่ในสถานประกอบการของนายจ้าง ไม่มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่
แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ที่ท างานชั่วคราว ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน/สตรี คนพิการ 



แรงงานอิสระ แรงงานภาคเกษตร) มีจ านวน ๑60,177 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3๐ ของผู้มีงานท าท้ังหมด 
รวมถึงคนว่างงาน/ไม่มีรายได้ จ านวน 2,554 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของผู้มีงานท าทั้งหมดในจังหวัด 
ซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเหล่านี้ได้มีรายได้เลี้ยง
ดูตนเอง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระยะยาวต่อไป ตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ก าหนดให้กิจการ
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ด้านที่ ๔ 
ด้านการบริการสาธารณะ ข้อ 11 ด้านการส่งเสริมอาชีพ ตัวชี้วัดที่ 11.1 จ านวนประเภทอาชีพที่จัดให้มี
การฝึกอบรมแก่ประชาชน  ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๖ ประเภทอาชีพต่อปี   
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนขึ้น     

-82- 

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น อันเป็นภารกิจส าคัญ                        

ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.๒ เพ่ือสนับสนุนประชาชนในพ้ืนที่ หรือกลุ่มอาชีพ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ส่งผล
ให้สินค้าท่ีผลิตมีรูปแบบ คุณลักษณะ ขนาดที่เหมาะสม และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

3.๓ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของประชาชนในพ้ืนที่ หรือกลุ่มอาชีพในชุมชน ในการผลิต
สินค้าท่ีมีนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี หรือความคิดสร้างสรรค์ ตามโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกาสในสังคม กลุ่มสตรี 

แรงงานนอกระบบ คนว่างงานไม่มีรายได้ หรือกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการพัฒนาอาชีพ ทั้งสามประเภท 
ได้แก่  กลุ่มอาชีพที่ต้องให้ความช่วยเหลือพิเศษ, กลุ่มอาชีพพ่ึงตนเองได้แต่ยังไม่แข็งแรง และกลุ่มอาชีพที่มี                 
ความเข้มแข็ง ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมคุณภาพให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ 

๑) ประเภทอาชีพ เกษตรกรรม 
๒) ประเภทอาชีพ หัตถกรรม 
๓) ประเภทอาชีพ ท าอาหาร/ท าขนม/ท าอาหารแปรรูป 
๔) ประเภทอาชีพ ยาจากสมุนไพร 
๕) ประเภทอาชีพ อบสมุนไพร/การนวดแบบสปา/นวดแผนไทย 
๖) ประเภทอาชีพ ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ 
๗) ประเภทอาชีพ คหกรรม  
๘) ประเภทอาชีพ อุตสาหกรรม 
๙) ประเภทอาชีพ ปศุสัตว์ 
๑๐) ประเภทอาชีพ งานช่าง 
๑๑) ประเภทอาชีพ งานบริการ  

กลุ่มละประมาณ ๖๐ คน (จ านวนอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการและเหมาะสมในแต่ละรุ่น)  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 



๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ค้นหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
๖.๒  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และแต่งตั้งคณะท างาน 
๖.๓  ประสานวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 
๖.๔  จัดท าเอกสารและจัดเตรียมวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในการอบรม 
๖.๕  ด าเนินการฝึกอบรม หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
๖.๖  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่ละรุ่น ตามงบประมาณที่ด าเนินการจะ

ด าเนินการขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 
๖.๗  อบรมให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  
 

 
 

-83- 
 

๖.๘  ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ๖.๙  จัดท าท าเนียบของกลุ่มอาชีพ 

๖.๑๐  สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

9. งบประมาณด าเนินการ 

  350,000/ป ี

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกาสในสังคม กลุ่ม

สตรี แรงงานนอกระบบ คนว่างงานไม่มีรายได้ หรือกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่                   
จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับโอกาสด้านอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

๑๐.๒ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม สามารถผลิตสินค้า หรือจัดบริการได้อย่างมีคุณภาพ                      
มีมาตรฐานมากขึ้น และมีนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี หรือความคิดสร้างสรรค์ ตามโมเดลขับเคลื่อน               
ประเทศไทย 4.0 

๑๐.๓ ลดปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน และปัญหาการว่างงานของชุมชน 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

    โครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟแูละพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ ของกลุ่มบุคคลในท้องถิ่น โดยใช้สติปัญญาสั่งสมความรู้ 
ผสมผสานความกลมกลืนมาจนหลายชั่วคน จนเกิดการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์เป็นระยะเวลา
ยาวนาน  ซึ่งสามารถแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเหมือน คล้ายคลึง หรือ
แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น โดยรวมถึงผลงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศ ซึ่งเป็น
ฐานหลักแห่งภูมิปัญญาไทย และสร้างเกียรติภูมิให้แก่คนในชาติ ส่งผลให้เกิดความเป็นปึกแผ่น มั่นคง เป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนในท้องถิ่น และสืบสานเป็นภูมิปัญญาของชาติ  โดยตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ในด้านการส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และให้กิจการจัด
การศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ ข้อ 13 ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 13.2 จ านวนกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ตัวชี้วัดที่  
13.3 จ านวนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้/การฝึกปฏิบัติ เพ่ือสืบทอด                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท าลูกประคบ / ยาดมส้มโอมือ / สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ การเรียนรู้ภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้าน การฝึกปฏิบัติท ายาสีฟันจากสมุนไพรไทย ฯลฯ และในปีนี้ทางรัฐบาลได้มอบนโยบายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดท าโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชน 



นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน สถานศึกษาฯลฯ ในพ้ืนที่ เพ่ือทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตามหมายก าหนดการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยความเป็นมาแต่ครั้งสมัยโบราณ 
ประเพณีการจัดท าพิธีฌาปณกิจศพ มีธรรมเนียมการใช้ดอกไม้จันทน์แด่ผู้มีตระกูลสูงในงานพิธีหลวงซึ่งต้อง
ใช้ภูมิปัญญาการประดิษฐ์ที่มีความประณีต สวยงามและสมพระเกียรติ จึงนับได้ว่าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งควรถ่ายทอดความรู้ และทักษะฝีมือสืบต่อไป  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูและพัฒนา       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขึ้น เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับ
โบราณราชประเพณีเนื่องในการพระบรมศพและพระศพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ที่มีความประณีต สวยงามอย่างสมพระเกียรติ ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่ม 
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มวลชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ให้ได้รู้จักสืบทอดงาน
โบราณราชประเพณี และภูมิปัญญาอันดีงามนี้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์    
  3.1 เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี  และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อันเป็นที่รักยิ่ งของปวงชนชาวไทย  
  3.2 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานประเพณีท่ีถือปฏิบัติกันมาช้านาน ซึ่งเป็นไปตาม
อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจ  พ.ศ. 2542 มาตรา 17  ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ในการจัดระบบบริการสาธารณะ (18) การ
ส่งเสริม  การกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   
  3.3 เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญา และพัฒนาทักษะฝีมือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่ 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ ในพ้ืนที่จังหวัด
ปราจีนบุรี และสามารถน าความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 
  3.4 เพ่ือเป็นการสนองรับนโยบายของรัฐบาลที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
จัดท าโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีฯ ในวันที่ 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนทีจ่ังหวัดปราจีนบุรี  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะท างาน 
 6.๒ ประสานวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 6.๓ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามงบประมาณที่ด าเนินการ 
 6.๔ ด าเนินการตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 



6.5 ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
     - กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรม เช่น การท าลูกประคบ /ยาดมส้มโอมือ/สมุนไพร  

เพื่อสุขภาพ การเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน การฝึกปฏิบัติท ายาสีฟันจากสมุนไพรไทย ฯลฯ      
            - ความรู้เกี่ยวกับโบราณราชประเพณีเนื่องในการพระบรมศพและพระศพ กิจกรรม               
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการท าดอกไม้จันทน์ และอ่ืนๆ ฯลฯ 

  6.6 ด าเนินการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามลักษณะของกิจกรรม 
  6.7 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 6.8 สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

  300,000 บาท/ป ี

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน  
สถานศึกษา ฯลฯ ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อันเป็นที่รักยิ่ งของปวงชนชาวไทย  
  10.2 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน  
สถานศึกษา ฯลฯ ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้รู้ถึงคุณค่าของงานประเพณี และร่วมการอนุรักษ์/สืบสาน                   
งานประเพณีให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป  
  10.3 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน  
สถานศึกษา ฯลฯ ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี เกิดความรู้สึกหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้สั่งสมและสืบ
ทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน สามารถถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่บุคคลในรุ่นต่อๆ ไป 
  10.4 ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพ่ือใช้ในงานพระราช
พิธี ด้วยรูปแบบที่ประณีต สวยงาม อย่างสมพระเกียรติ 

10.๕ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน  
สถานศึกษา ฯลฯ สามารถน าความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   “เดินตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยปัจจุบันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยเกิดการพัฒนา
ทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการสื่อสาร  การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจท าให้
คนไทยมีค่านิยมด้านวัตถุเพ่ิมมากขึ้น ความสัมพันธ์แบบเครือญาติและสังคมชนบทเสื่อมถอย ผู้ สูงอายุ เด็ก 
และผู้พิการขาดคนดูแล องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตระหนักเห็นว่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” แห่งองค์พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี เป็นหลัก
ปรัชญาในการด าเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง ด้วยความไม่ประมาท มีความพอประมาณ มีเหตุผล         
มีภูมิคุ้มกันในตัวเองให้ด าเนินชีวิตด้วยสติปัญญาและความเพียรเพ่ือน าไปสู่ความเป็นสุขของชีวิต 
  การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สามารถใช้ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12       (พ.ศ.
2560 – 2564)  เป็นแผนพัฒนาระดับประเทศท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนา โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผ่านกลไก
ประชารัฐที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และมี
การพัฒนาอย่างเท่าเทียม รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนแนวคิดให้เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพ่ึงพาตนเอง และรวมกลุ่มสร้างพลังที่เข้มแข็ง แล้วจึงต่อยอดขยายเครือข่ายน าพา
ประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 และบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงพิจารณาจัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เดินตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือน้อมน าและส่งเสริมให้
เกษตรกร หรือผู้น าชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี ได้สร้างภูมิคุ้มกันรู้จักความพอดีพอประมาณ ไม่ยึดติดกับวัตถุ
ภายนอก  ใช้ความรอบรู้รอบคอบสร้างพ้ืนฐานแห่งจิตใจที่ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาและความเพียรในการ
ด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศไทยให้
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนสืบไป 



3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือน้อมน าและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและผู้น าชุมชน

ได้ท าความเข้าใจและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร หรือผู้น าชุมชน เข้าใจหลักวิชาการเกษตรพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา

กลุ่มหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ด้วยกลไกประชารัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เกษตรกร ผู้น าชุมชนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี   
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
          ฝึกอบรมวิชาบรรยาย  ณ ห้องประชุม (ห้องลีลาวดี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดฝึกอบรมวิชาบรรยาย ทัศนศึกษาดูงานและแบ่งกลุ่มเรียนรู้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ 200,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรและผู้น าชุมชนทั่วไป ให้มีความเข้าใจและ
สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจหลักวิชาการเกษตรพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนากลุ่ม หรือ
ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากภาครัฐ  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการฝึกอบรมครอบครัวเข้มแข็ง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักของสังคมเป็นรากฐานที่ส าคัญของการ

พัฒนาคนและสังคม ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการสร้างสังคมให้เข้มแข็งด้วยเหตุที่ครอบครัวเป็นต้นแบบใน
การกล้อมเกลาและบ่มเพาะพฤติกรรมให้เด็ก และเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคมหรือจะ
กลายเป็นพิษเป็นภัยต่อคนอ่ืน เมื่อเด็กโตขึ้น ทั้งนี้ ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนโครงสร้าง
จาก “ครอบครัวขยายหรือครอบครัวใหญ่” ที่มีอยู่รวมกัน เป็นครอบครัวขนาดเล็กที่มีเพียง พ่อ แม่ ลูก 
ดังนั้น พ่อแม่ส่วนใหญ่ จึงต้องเลี้ยงดูลูกตนเอง  แต่ด้วยชีวิตของพ่อแม่รุ่นใหม่ที่ต้องออกไปช่วยกันท างาน
เพ่ือรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวให้มั่นคง ภายใต้กระแสบริโภคนิยม โดยเฉพาะสังคมเมือง
ส่งผลให้บางครอบครัวละเลยความส าคัญความละเอียดอ่อนความใส่ใจในการอบรมให้ค าปรึกษาแนะน า 
พูดคุยกับลูก ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กซึ่งเป็นปัญหาให้พบเห็นตาม
ข่าวปัจจุบัน ท าให้เป็นปัญหา “ครอบครัวไม่เป็นสุข” 

ปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีปัจจัยครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากสังคมใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจท าให้สภาพครอบครัวอ่อนแอ ขาด
ความเข้มแข็ง  เป็นมูลเหตุท าให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นบุคลากรที่ไร้ภูมิต้านทานขาดคุณภาพ พร้อมที่จะ
กระโจนเข้าสู่วังวนของการก่อปัญหาให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคมออนไลน์ที่เยาวชนส่วนใหญ่
มักไม่เข้าใจในการน าสื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับผู้ปกครองไม่รู้เท่าทันสื่อดังกล่าว บางครอบครัว
ระหว่างที่ลูกรอ พ่อ แม่ และผู้ปกครองที่ออกไปท างานนอกบ้าน กลับเข้าบ้านหลังเวลาเลิกเรียนจะใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการเข้าร้านอินเตอร์เน็ต เล่นเกมส์ เดินห้างสรรพสินค้า ดูภาพยนตร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถาน
ประกอบการ หรือห้างสรรพสินค้าเปิดบริการ เด็กและเยาวชนที่มีวุฒิภาวะน้อยกว่าผู้ใหญ่ จึงง่ายต่อการถูก
ชักจูงไปในทางท่ีไม่ด ี



 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตระหนักถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัว  เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน ที่มีปัจจัยครอบครัวเข้ ามาเกี่ยวข้อง จึงได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมครอบครัวเข้มแข็งประจ าปีขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเริ่มจากบุคคลในครอบครัวให้มีความรัก          

ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในครอบครัว  
3.๒ เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนต่อสถาบันครอบครัว 

  3.3 เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนในครอบครัวมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อ แม่ ครู 
อาจารย์ และผู้มีพระคุณ 
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  3.4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง 
ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
กลุ่มครอบครัวที่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
  6.๒ แจ้งเชิญชวนเด็ก เยาวชน และครอบครัวกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรม 
  6.๓ เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนและครอบครัว 
  6.๔ เนื้อหาสาระ ในการฝึกอบรมให้ความรู้และกิจกรรม ดังนี้ 
   - ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เยาวชนและการสื่อสารในครอบครัว 
    - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองศักยภาพตามวัยเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 
    - ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร ตั้งครรภ์ไม่พร้อม    

- ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองไม่เก่ียวกับสิ่งเสพติด 
    - ความรู้เกี่ยวกับ หลักจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
    - ความรู้เกี่ยวกับ ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการด าเนินชีวิต 
    - ความรู้เกี่ยวกับ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หลักธรรม – จริยธรรม ในการ
ด าเนินชีวิต 
    - กิจกรรมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส าหรับพ่อ แม่, ส าหรับเด็กนักเรียน, 
ส าหรับบุตร พ่อ แม ่และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว   

6.๕ สรุปและประเมินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 



  200,000 บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

๑0. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑0.๑ สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันใน

ครอบครัว     ส านึกถึงบทบาทหน้าที่ของตนต่อสถาบันครอบครัว  
  ๑0.2 เยาวชนมีความกตัญญูรู้คุณต่อ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ 
  ๑0.3 เกิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง 
ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เด็กและเยาวชนคือบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เป็นบุคคลที่จ าเป็นต้องได้รับการ
เอาใจใส่   และดูแลอย่างเหมาะสมรอบด้านในแต่ละช่วงวัยจากพ่อแม่ ผู้ดูแลเลี้ยงดู ชุมชน และสังคม ด้วย
ความรู้ที่หลากหลาย แบบสหวิชาชีพ รวมทั้งต้องใช้ทักษะและเจตคติที่เห็นคุณค่าเด็กและเยาวชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ประกอบกับสภาพสังคม  ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ ส่งผลให้บางครอบครัวละเลยความส าคัญของเด็กและเยาวชน ขาดความเอาใจใส่ ขาดค าปรึกษา
แนะน า พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว บางครอบครัวระหว่างที่ลูกรอพ่อแม่ผู้ปกครองไปท างานกลับเข้าบ้าน
หลังเวลาเลิกเรียน เด็กและเยาวชนจึงใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าร้าน Internet   เล่นเกมส์ เดินห้างสรรพสินค้า   
ดูภาพยนตร์ เด็กและเยาวชนซึ่งมีวุฒิภาวะน้อยกว่าผู้ใหญ่ จึงง่ายต่อการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เป็นมูลเหตุ
ท าให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นบุคลากรที่ไร้ภูมิต้านทาน ขาดคุณภาพ พร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่วังวนของ
การก่อปัญหาให้กับสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกเหนือจากการได้รับความรู้ใน
สถานศึกษา จึงควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวพระราชด าริ แนวพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง
พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย รวมถึงค่านิยม 12 ประการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย และปลุกจิตส านึก ด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษาให้แก่เด็ก
เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน



จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง (27) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ประกอบ
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก เน้นการพัฒนาและคุ้มครองเด็กใน 4 เรื่องหลัก 
คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การป้องกันเด็กจากการถูกละเมิดหรือแสวงหา
ประโยชน์ ความรุนแรง และการต่อต้าน HIV/AIDs กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการและประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปดครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ด้านที่  4                 
การบริการสาธารณะ ข้อ 5 การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยประเมินจากจ านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัด หรือสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน นอกเหนือจากกิจกรรมด้านกีฬาและด้าน
การศึกษา และจ านวนความหลากหลายของประเภทกิจกรรม อาทิเช่น การส่งเสริมการแสดงออก        
การรณรงค์ การให้ความรู้ ค่ายกิจกรรม เป็นต้น  
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  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ชุมชน และสังคม ตามแนวทางพระราชด าริ มีแนวความคิดในการพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จและ
ด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 3.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม      
เต็มศักยภาพ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ตามแนวทางค่านิยม 12 ประการ อันจะเป็นภูมิคุ้มกัน
จากปัญหาต่างๆ  

3.๓ เพ่ือจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีรู้จัก
แบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เป็นคนมีน้ าใจต่อผู้อื่น 

3.4 เพ่ือสร้างศักยภาพในการรับมือหรือหลีกเลี่ยงจากภาวะเสี่ยงต่างๆ ทางสังคม ยาเสพติด                  
และสามารถปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก โดยใช้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   พ้ืนที่ในจังหวัดปราจีนบุรี 
6. วิธีด าเนินการ   

6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณด าเนินการ 
6.๒ ประสานสถานศึกษาที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม 
6.๓ ติดต่อสถานที่และวิทยากรด าเนินกิจกรรมภายในค่ายที่จัดฝึกอบรม 
6.๔ ด าเนินการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 



 ๑) ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ๒) พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 ๓) วัฒนธรรมไทยกับการด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน 
 4) ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร 

   5) กฎหมายที่เยาวชนควรรู้ ควบคู่สถานการณ์ปัจจุบัน 
   6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    7) การใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ 
    8) การสร้างภาวะผู้น า 
   9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/ออกก าลังกาย 
   ๑0) กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
   11) การปลุกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น    

ฯลฯ 
6.5 ประเมินผลและสรุปโครงการ   
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
500,000 บาท/ปี   

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ เด็กและเยาวชนมีความรู้และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ชุมชน และสังคม ตามแนวทางพระราชด าริ และมีแนวความคิดในการพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จ
และด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   10.๒ เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เต็มศักยภาพ 
และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย  

10.๓ มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี
รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เป็นคนมีน้ าใจต่อผู้อื่น 
  10.4 เด็กและเยาวชนมีศักยภาพในการรับมือหรือหลีกเลี่ยงจากภาวะเสี่ยงต่างๆ ทาง
สังคม ยาเสพติด และสามารถปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก โดยใช้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
               ในปัจจุบันปัญหาการทุจิต คอร์รัปชั่น ในประเทศมีค่อนข้างสูง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
สภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้
พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ส่งผลถึงเด็กเยาวชน และประชาชนใน
สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและ   มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะ
ต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมลูกเสือช่อสะอาดขึ้น เพ่ือให้เด็ก นักเรียน เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจการของลูกเสือ วิธีทางการ
ลูกเสือ การปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ฝึกการปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหาในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันได้ อย่างมี
ความสุข 

๓. วัตถุประสงค ์   
  ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน เยาวชน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักบ าเพ็ญ

ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
 ๓.๒ เพ่ือให้เด็ก นักเรียน เยาวชน ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ 

สุจริต           มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน เยาวชน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และเป็น

พลเมืองที่ด ีอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข   
   ๓.๔ เพ่ือปลูกจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต    
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

          - เด็ก นักเรียน เยาวชน  
   ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ   



          - เด็ก นักเรียน เยาวชน ได้ปฏิบัติตนตามหลักการของลูกเสือ สามารถน าความรู้
ที่ได้มาใช้ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้มีจิตใจที่ดี คิดดี ท าดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ
เข้าใจในปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต และแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

๖. วิธีด าเนินการ 
   ๖.๑ จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติ 
   ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖.๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
   ๖.๕ ติดตามประเมินผลโครงการฯ  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

   ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๑0. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ๑0.๑ เด็ก นักเรียน เยาวชน ในจังหวัดปราจีนบุรี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
   ๑0.๒ เด็ก นักเรียน เยาวชน ในจังหวัดปราจีนบุรี มีจิตใจดี คิดดี ท าดี ซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
   ๑0.๓ เด็ก นักเรียน เยาวชน ในจังหวัดปราจีนบุรี สามารถเข้าใจในปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ที่เข้ามาในชีวิต และรู้จักแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

       1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือ ระบอบการปกครองซึ่งมุ่งเน้นการให้

ความส าคัญของภาคประชาชนเป็นหลัก โดยการกระท าใด ๆ ของรัฐบาลจะต้องได้รับการยินยอมและเห็น
ด้วยจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนั้น ๆ เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายใด ๆ ของรัฐบาลนั้นเป็นไป
ตามที่ประชาชน ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจเลือกตั้งมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นได้ให้ความส าคัญแก่ประชาชนในการเป็นกลไกหลักในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของประเทศ และส าหรับในประเทศไทยของเรานั้นเป็นการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการใช้รูปแบบประชาธิปไตยทางอ้อม กล่าวคือได้จัดให้มีการเลือกตั้งเพ่ือที่จะได้ตัวแทน
ของประชาชนมาใช้อ านาจในด้าน   นิติบัญญัติ และอ านาจบริหาร และนอกจากรูปแบบดังกล่าวแล้วก็ยังได้
มีรูปแบบการเมืองการปกครองที่เราเรียกกันว่า “การเมืองภาคประชาชน”อีกด้วย ซึ่งการเมืองภาค
ประชาชนชนนั้นก็คือการที่ประชาชนโดยทั่วไปต้องเข้าใจถึงสาระส าคัญของประชาธิปไตยว่าประชาชนและ
ชุมชน มีสิทธิหน้าที่อย่างไร การปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนและชุมชนเป็นอย่างไร และต้องเข้าใจ
หลักการของการเมืองภาคตัวแทน ความส าคัญของการเลือกตั้ง ท าไมต้องไปเลือกตั้ง และเลือกตั้งตัวแทน
ของเราไปท าอะไรก็เพ่ือให้มาบริหารจัดการผลประโยชน์ให้เกิดกับประชาชน  ชุมชน และสังคมโดยรวม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลือกตั้งที่ผิดหรือการไม่สนใจและไม่ให้ความส าคัญกับการเมืองระบบตัวแทนจะ
เกิดผลกระทบอย่างไร และที่ส าคัญก็คือการมุ่งเน้นให้ประชาชนได้เห็นว่าการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นไม่ได้จบเพียงแค่การหย่อนบัตรลงคะแนนเท่านั้น แต่สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงอีกด้านหนึ่ง 
คือการสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจะตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การ



จัดการ เรื่องราวต่างๆ ร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่างเข้าใจ มีเหตุผล โดยสันติ เนื่องจากการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือการปกครองของประชาชนนั่นเอง 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่หลักในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มุ่งเน้นพัฒนาให้
เยาวชนที่จะเป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติต่อไปนั้น ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาการเมืองภาค
ตัวแทนควบคู่กับการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญที่และความเข้าใจถึงความส าคัญของการเมืองภาคตัวแทน  บทบาทของเยาวชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือให้เยาวชนได้เข้าใจถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท หน้าที่ของ
ตน ชุมชน การมีส่วนร่วมจัดการปัญหาของชุมชนเพื่อประโยชน์ของทุกคนในสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ตามหลักการกระจายอ านาจซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญของเยาวชน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนได้มาร่วมท ากิจกรรมในรูปแบบการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การท ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติจริงมีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่อง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต  จึงได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยข้ึน  
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เยาวชน ได้ เข้าเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 3.๒ เพ่ือให้เยาวชนเข้าใจถึงภาพรวม สาระส าคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิเสรีภาพของเยาวชน ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 

 3.3 เพ่ือให้เยาวชนเข้าใจถึงความส าคัญของการเมืองระบบตัวแทนและภาคประชาชน 
และผลกระทบที่เกิดกับตนและสังคม  
  3.4 เพ่ือให้เยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

  3.5 เพ่ือให้เยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชน หรือ สถานศึกษาของตนได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เยาวชนในจังหวัดปราจีนบุรี   

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการ 
6.๒ ประกาศแต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ 
6.๓ จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในอบรมฯ 
6.๔ ประสานหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
6.๕ ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
6.6 แจ้งจัดหาพัสดุฯ 
6.7 สรุปรายงานผลการด าเนินการเมื่อแล้วเสร็จ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 



8.  งบประมาณด าเนินการ 
300,000.-  บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบ   

  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เยาวชน ได้เข้าเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องของการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 10.2 เยาวชนเข้าใจถึงภาพรวม  สาระส าคัญของประชาธิปไตย  และตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิเสรีภาพของเยาวชน ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 

 10.3 เยาวชนเข้าใจถึงความส าคัญของการเมืองระบบตัวแทนและภาคประชาชน และ
ผลกระทบที่เกิดกับตนและสังคม  

  10.4 เยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
  10.5 เยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชน หรือ สถานศึกษาของตนได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาวิกฤติของสังคมไทยเป็นปัญหาโครงสร้าง การแก้ปัญหาที่แท้จริงควรเน้นที่
โครงสร้าง/สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม และพบว่าชุมชนที่มีโครงสร้างเข้มแข็งของตนเอง จะด าเนินกิจกรรม
โดยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน จากการปฏิบัติงานของรัฐจากกฎหมายต่างๆ  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้เพ่ือนบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในสังคมหรือชุมชนเดียวกันได้แสดงความสามารถ
อย่างเท่าเทียม  นอกจากประชาชนจะเปิดใจให้กว้างเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าประชาชนในท้องถิ่นค านึงถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดกับส่วนรวม การด าเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยโดยยึดหลักการใช้เหตุผลมากกว่า
ความรู้สึกส่วนตัวหรืออารมณ์และการด ารงตนในสังคมประชาธิปไตยนั้น  ต้องมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองในระดับต่างๆ อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับฐานรากในสถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล ไปจนถึง
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ประชาชนในท้องถิ่นต้องยอมรับในเสียงข้างมากและเคารพการด าเนินชีวิต
และการท างาน บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเอ้ืออาทรต่อคนในครอบครัว ชุมชน สังคม 
เศรษฐกิจ  
   ด้วยความส าคัญดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ใกล้ชิดประชาชนมีหน้าที่ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในมิติประชาธิปไตยชุมชน 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระบบการท างานเป็นทีม และการสื่อสารสาธารณะ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
การเชื่อมโยงเครือข่ายงาน ให้แก่เยาวชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการปฏิรูป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปลูกฝังเยาวชนเป็นต้นแบบให้รู้จักการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ 
มากที่สุด เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนในการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 

 3.2 เพ่ือการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เรียนรู้การมีส่วนร่วมในมิติประชาธิปไตยชุมชน ให้
เกิดกลไกภาคเยาวชนที่เข้มแข็ง และมีระบบการจัดตั้งภาคเยาวชนแบบต่อเนื่อง 



 3.3 เพ่ือให้เกิดแกนน า เกิดระบบคิดใหม่ เกิดการเรียนรู้ระบบการท างานเป็นทีมและการ
สื่อสารสาธารณะแบบต่อเนื่อง 

 3.4 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เยาวชนในจังหวัดปราจีนบุรี   

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการ 
6.๒ ประกาศแต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ 
6.๓ จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในอบรมฯ 
6.๔ ประสานหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
6.๕ ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
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6.6 แจ้งจัดหาพัสดุฯ 
6.7 สรุปรายงานผลการด าเนินการเมื่อแล้วเสร็จ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
300,000.-  บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ได้เยาวชนต้นแบบให้รู้จักการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้เป็น
ส่วนหนึ่งของประชาชนในการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 

 10.2 เยาวชนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในมิติประชาธิปไตยชุมชน ให้เกิดกลไกภาคเยาวชนที่
เข้มแข็ง และมีระบบการจัดตั้งภาคเยาวชนแบบต่อเนื่อง 

 10.3 เกิดแกนน าภาคเยาวชน เกิดระบบคิดใหม่ เกิดการเรียนรู้ระบบการท างานเป็นทีม
และการสื่อสารสาธารณะแบบต่อเนื่อง 

 10.4 เยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก นักเรียน และเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักษ์ต้นไม้    
ลดโลกร้อน) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์  
โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  เมื่อประชากรของประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้น   
อย่างรวดเร็ว  ย่อมมีความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ สูงขึ้น          
ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้และถูกท าลาย  จึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
อย่างรวดเร็ว  ประกอบกับ การใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคก็เป็นเหตุให้เกิดปัญหามลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน การบริโภคของมนุษย์ก็ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่าง ๆ  ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาน้ าเน่าเสีย  อากาศเป็นพิษ ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน สมควรเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยตรง    
มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหารตามมา
อีกด้วย 
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ “คน”กับ “ป่า”    
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ท าให้ราษฎรทุกหมู่เหล่า ต่างส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ใกล้ชุมชน และได้พระราชทานแนวพระราชด าริ
ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าไม้ มีการจัดตั้งองค์การ ในการร่วมกันดูแลรักษาป่า และสภาพแวดล้อม แหล่งต้นน้ า
ล าธาร ฯลฯ 
          ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด  2  มาตรา  
17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน



ท้องถิ่นของตนเอง (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยบูรณาการร่วมกันกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  ก าหนดจัด โครงการ
เข้าค่ายฝึกอบรมเด็กนักเรียน และเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ปลูก
จิตส านึกการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในเขต
พ้ืนทีจ่ังหวัดปราจีนบุรี    

3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑ เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา   
  3.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน และเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ  เกิดจิตส านึกและ
ความตระหนักเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
  3.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน และเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  จากการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
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ธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริม
ปลูกฝังการท างานและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน และขยายผลการศึกษาไปสู่สังคม 
  3.๔ เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังการท างานและการมีสว่นรว่มรับผิดชอบร่วมกัน และขยายผล
การศึกษาไปสู่สังคม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กนักเรียน โรงเรียนในพ้ืนที่เขตจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
             จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงการ ฯ  
 6.๓  ด้านการฝึกอบรม  โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
             - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี บรรยายและภาคปฏิบัติ 

                         - ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ จังหวัดสระบุรี บรรยาย และภาคปฏิบัติ3 
                          - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙  สาขาปราจีนบุรี บรรยาย และภาคปฏิบัติ 
                          - สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี บรรยาย และภาคปฏิบัติ 
                          - ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี จัดเตรียมพันธุ์ไม้และ
สถานที่ปลูก 

            -  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ   
                6.๔  ทัศนศึกษาดูงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 



            กองช่าง  (ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ นักเรียนและเยาวชนมีจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใกล้ชุมชน 

     10.๒ นักเรียนและเยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ และการท ากิจกรรม 
  10.๓  นักเรยีนและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถขยายผลสู่สังคมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อไป 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี และมีการพัฒนา                        

มาอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงสมัยลพบุรีประมาณ ๘๐๐ ปีก่อน ปรากฏหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณ ที่เรียกว่า                       
“เมืองศรีมโหสถ” ที่ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถท่ีบริเวณ                  
บ้านโคกขวาง อ าเภอศรีมหาโพธิ ยังมีชุมชนโบราณมีอายุร่วมสมัยเดียวกันกับเมืองศรีมโหสถ ซึ่งเป็น                   
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์(Historical tourism) ที่ส าคัญ ในสมัยต่อมา ศูนย์กลางความเจริญได้ย้าย
มาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง อันเป็นที่ตั้งที่ท าการมณฑลปราจีนบุรี จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ                          
ทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วัดแก้วพิจิตร เป็นต้น นอกจากนี้จังหวัดปราจีนบุรี                   
ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัย(Eco-advantage tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Health tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี  (Cultural and 
traditional tourism) การท่องเที่ ยวเชิงทัศนศึกษา และศาสนา (Edu-meditation tourism) การ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์(Home stay) เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาว
ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ในแต่ละป ี

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในฐานะตัวแทนของท้องถิ่น จ าเป็นต้องมี
ความรู้  ความช านาญในเส้นทาง สถานที่ ประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ตลอดจนสามารถน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้อย่างถูกต้อง การฝึกเยาวชนใน
พ้ืนที่ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้นั้น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้รู้จัก
ส านึกรักในบ้านเกิด เห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง และเกิดแนวทางที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่
ตนอาศัยอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น นอกจากนี้ยั งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ตามมาตรฐานการส่ ง เส ริมการท่ อ งเที่ ย ว  กรมส่ ง เส ริมการปกครองท้ อ งถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้มีการสนับสนุน และจัดให้มียุวชนมัคคุเทศก์หรืออาสาสมัครน าเที่ยว   
คอยให้บริการ น านักท่องเที่ยวเที่ยวชมในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ



กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖        
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ก าหนดว่า ให้กิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น
กิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดท า และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ
ในเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากเป็นภาษากลางในการสื่อสารของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asian Economic Community : AEC) และทุกประเทศทั่วโลก  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (LPA) ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ข้อ 14 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวนกิจกรรมเพ่ือ 
 

-103- 
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึง ข้อ 5 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่จัดหรือสนับสนุนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน นอกเหนือจากกิจกรรมด้านกีฬาและการศึกษา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี จัดท า
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีทักษะการน าเสนอข้อมูลของท้องถิ่นตนเอง 
ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนสนใจเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ สร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น 

3.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ

แหล่งท่องเที่ยว การต้อนรับนักท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่เยาวชนในชุมชน  
๒.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับมัคคุเทศก์น้อยในการ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
๒.๓ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้ านประวัติศาสตร์  สร้างความตระหนักถึ งคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดส านึกรักษ์บ้านเกิดของตน ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป  

๒.๔  เพ่ือส่ งเสริมให้ เยาวชนได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์  สร้างงานให้แก่ เยาวชน                            
และเพ่ิมรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี  

6. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี  

6. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และแต่งตั้งคณะท างาน 
  6.๒ แจ้งเชิญสถาบันการศึกษา ผู้น าชุมชนเพ่ือส่งนักเรียน/เยาวชนเข้าร่วมโครงการ  



  6.๓ เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์น้อย 
  6.๔ ด าเนินจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมตามโครงการ 
        - อบรมให้ความรู้  โดยใช้การเรียนการสอน ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และจดจ าการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ โดยมีหัวข้อในการ
ฝึกอบรม ดังนี้ 
   ๑) ความส าคัญของการท่องเที่ยว การต้อนรับนักท่องเที่ยว และการเป็นเจ้าบ้าน
ที่ด ี
   ๒) แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ประวัติสถานที่ท่องเที่ยว                   
และประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชด าเนินเยือนจังหวัดปราจีนบุรี 

๓) จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว และศิลปะการน าเสนอ 
   ๔) เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และประโยคเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

๕) บุคลิกภาพ และทักษะการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวรายบุคคล 
         - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การเป็นยุวมัคคุเทศก์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
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6.5 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
6.6 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ 150,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ยุวมัคคุเทศก์สามารถน าเสนอทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จัดบริการด้านการ

ท่องเที่ยวให้แก่ชาวไทย และชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๑๐.๒ ยุวมัคคุเทศก์เกิดความภูมิใจในบ้านเกิดของตนเอง มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาท้องถิ่น

ของตน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  
  ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหาทางสังคม และมีรายได้
พิเศษ   
  ๑๐.๔ เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ มีสนใจเพ่ิมพูนความรู้ 
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 
 
 

 
 

 



-105- 
 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
        
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริ การติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเข้าหน้าที่รัฐ
ทุกระดับ ตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีต้องการให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสสร้างเชื่อมั่นในการบริหารงานของระบบราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรีในฐานะผู้น าองค์กรในการก าหนดนโยบาย ทิศทาง การวางแผน ตลอดจนมีบทบาทในการสั่งการ 
ชี้น า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานเพ่ือเป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริง
และให้ค ามั่นสัญญาที่จะน าหน่วยงานขับเคลื่อนการท างานให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย ตามอ านาจหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จึงก าหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ผู้บริหารจึงให้ความส าคัญกับการบริหารองค์กรให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล จึงได้ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานในครั้งนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ   
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  การประหยัด น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
ด าเนินการชีวิต 
  3.3  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใน
การด าเนินการกิจกรรม 
 



-106- 
 

  3.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร การ
ร้องเรียนร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส 
  3.5  มีมาตรการตรวจสอบ หรือแผนการควบคุมภายในภารกิจงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดการทุจริตภายในองค์กร 
  3.6 กรณีตรวจพบการทุจริตให้ด าเนินการสอบสวนและลงโทษกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง 
    3.7 เพ่ือให้บุคลกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 
ยึดถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน 
    8) เพื่อเกิดภาพลักษณ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลกรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจตาม
แนวทางการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

๖.วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดพิมพ์ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 
  ๖.๒ แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจตามแนวทางตามประกาศ
เจตจ านงของผู้บริหาร 
  ๖.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ ผ่านทางช่องต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายติติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ 
  10.2 บุคลากรมีค่านิยม ทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  การประหยัด น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการด าเนินการ
ชีวิต 
  10.3  การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการ
ด าเนินการกิจกรรม 
  10.4  มีมาตรการตรวจสอบ หรือแผนการควบคุมภายในภารกิจงานต่าง ๆ ที่อาจมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตภายในองค์กร 



-107- 
 

  10.5 มีมาตรการการด าเนินการสอบสวนและลงโทษกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง 
    10.6 บุคลกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ยึดถือ
ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน 
    10.7 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
       2.2.1. สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอยหมายงาน 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปลัด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
หน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑            
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๓๕/๕(๒) ที่
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา ๓๙ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา ๓๙/๑ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งใน
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา ๓๙ วรรคสอง ก าหนดให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ก าหนด หรือตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
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ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ง ยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น 

๓.วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารระดับ 
  ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย ๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ๓) ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

๖.วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ในทุกเดือน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
  กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
        มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
   ๑) การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เกิดความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ 
   ๒) ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   ๓) ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี” 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบด้วย 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12  
ก าหนดไว้ว่า  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ   
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและการปฏิญาณร่วมกันในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ตามแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับผู้อ านวยการกอง และผู้อ านวยการกองกับบุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือเป็นเครื่องมือและข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต             
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/
กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  3.๓ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน  วิธีการ  และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3.4 เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากรในองค์กรเก่ียวกับการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการกับนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 แต่ละส่วนราชการปฏิบัติตามภารกิจงานตามข้อตกลงที่ได้จัดท า 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  พ.ศ. 2560 – 2564 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ทุกส่วนราชการในสังกัดได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
  10.๒ ทุกส่วนราชการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  10.๓ ทุกส่วนราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  10.4 เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
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๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการรายบุคคล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
๑.๑ ประกาศ ก.จ.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 ลงวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ก าหนดเกี่ยววิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ โดยในแต่ละรอบการ
ประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมาย
งานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ ความส าเร็จของงานอย่างเป็น
รูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน การก าหนดตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็น
หลักก่อน ซ่ึงให้ด าเนินการจัดท าค ารับรองรายบุคคล และให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
มอบนโยบาย แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ ปลัด/รองปลัด และ
หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบการประเมิน 
และให้ผู้ประเมินประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดเป้าหมายขององค์กรและถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานสู่
ระดับส านัก/กอง/หน่วยงาน/ข้าราชการ แต่ละคน โดยพิจารณาถ่ายทอดจากบนลงล่าง  ร่วมกันวางแผน
ปฏิบัติราชการโดยก าหนดเป้าหมายระดับความส าเร็จของงานและพฤติกรรมที่คาดหวังและจัดท าบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคล 

 ๑.๒ หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 11 ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ได้ก าหนดแนว
ทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจ าเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ ได้ก าหนดให้น าแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้ส าหรับการบริหารงาน
บุคคลของลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม 

๑.๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ก าหนดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมินจากผลงานและ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

๓.วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้มีเครื่องมือและข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง  และน าไปใช้ในการ
ประเมินพิจารณาความดีความชอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
  ๓.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับในการปฏิบัติราชการ การประเมินความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะการพัฒนาบุคลากร และติดตามผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๖. วิธีด าเนินการ 

  ๑) จัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการรายบุคคลของทุกส่วนราชการ ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ 
      ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๒) แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
  ๓) รวบรวมรายงานการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการรายบุคคลของทุกส่วนราชการเสนอ 

    ผู้บริหารทราบ   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๑) ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน 
  ๒) ช่วงระยะเวลา กันยายน - ตุลาคม 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ    

๙. ผู้รับผิดชอบ 
   กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

1๐. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการรายบุคคล  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  รวมกลุ่มเครือข่ายภาครัฐ "ร่วมใจ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีนโยบายในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  ในรูปแบบการรวมกลุ่มเพ่ือเป็นเครือข่ายพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ  คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต  โดยความร่วมมือภายในหน่วยงานเพ่ือพัฒนางานให้สอดคล้องกับ
นโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งให้บุคลากร
ร่วมเครือข่ายในการพัฒนางานร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค ์ 

 เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกลุ่มเพ่ือเป็น
เครือข่าย ภาครัฐร่วมกันจัดท ากิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ  คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต  พัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น แลกเปลี่ยนความรู้และความ
คิดเห็นในการท างาน เสนอแนะแนวทางการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกมีความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ พนักงาน ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ   
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ร่วมจัดตั้งกลุ่มเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม ภายในส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้
เกิดคุณภาพ คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต ดังนี้ 

 6.1 ประชุมหารือเพ่ือสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริตสร้างความ
โปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ 

 6.2 เสนอแนะแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 6.3 ก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

ปลอดการทุจริต  เช่น  การใช้วัสดุต่างๆ 
 6.4  เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
           1) การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในทุกวันจันทร์ 
        2) การเข้าร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ในทุกวันจันทร์ 
           3) ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ในการด าเนินกิจกรรมการ

ต่อต้านการทุจริต 

 6.5 ร่วมตรวจสอบ แจ้งเบาะแสหากพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน แจ้งผู้บริหารและ
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 บุคลากรในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกลุ่มเพ่ือเป็นเครือข่าย ภาครัฐร่วมกัน

จัดท ากิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ  คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปลอดการ
ทุจริต  พัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในการท างาน เสนอแนะ
แนวทางการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
องค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกมีความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการในการปฏิบัติงาน "จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ" 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบใน
การพัฒนาท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่ ลักษณะส าคัญประการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
ได้แก่ การมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ มีอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารงาน
บุคคล มีภารกิจและความรับผิดชอบในการด าเนินงานการบริหารการเงิน การคลังและการงบประมาณ 
และเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสามารถด าเนินการและจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพจึงได้มีการถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ยังผลให้สัดส่วนงบประมาณในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ิมขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้กระบวนการหนึ่งซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ การเงิน  การคลัง  
การงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ และงานต่างๆ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
และเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับภายใต้
กระบวนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปัจจุบันจะต้องเน้นกระบวนการท างานและการ
บริหารงานที่มีความโปร่งใสจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรีจะต้องบริหารงานและด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการให้ความรู้แก่
ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
3. วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
       2. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีการปฏิบัติงานที่มี
ความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
  3. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
       ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีทราบ 
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 6.2 ปฏิบัติงานตามคู่มือ  ขั้นตอน และระยะเวลา ให้เป็นไปตามคู่มือ  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง    
  6.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ห้ามเข้าไป
ข้องเก่ียวกับการการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
  6.4 หากเกิดปัญหาในการปฏิบัติ จะต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบ  เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  6.5 ห้ามละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  หากละเว้นให้ด าเนินการตามฐานความผิด    
  6.6 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
       ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
       10.2 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีการปฏิบัติงานที่มี
ความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง     
  10.3 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สามารถน าองค์ความรู้
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.4. ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติงานตามคู่มือ  
ขั้นตอน และระยะเวลาเป็นไปตามคู่มือ  และปฏิบัติงานเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง 
  10.5  ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ   
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
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๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
               มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
               ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการ
พัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
งานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็ นธรรม เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม  เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริง ประกอบกับการบริหารงานบุคคลเป็นงานที่มีกระบวนการในการด าเนินงานหลาย
ขั้นตอน และมีระเบียบกฎหมายที่หลากหลาย ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยทักษะ ความช านาญ และการศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา การตีความตามระเบียบ กฎหมายให้ถูกต้อง หากด าเนินการผิดพลาดจะท าให้
กระทบต่อสิทธิ สวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงาน  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๔๕/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท า แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี 
  ๓.๒ เพ่ีอให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้
  ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และบุคคลทั่วไป ได้รับความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน เกี่ยวกับสิทธิที่จะพึงมีพึงได้ตามกฎหมายและสิทธิของบุคคล 
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  ๓.๔ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
  ๓.๕ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  - ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  - สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน ๖ แห่ง 

๖.วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  ๑  
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๖.๒ น าหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางช่องทางต่างๆ  
  ๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๖.๕ จัดท าค าสั่งแบ่งงานให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลถือปฏิบัติโดยชัดเจน 
  ๖.๖ จัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ เจ้าหน้าที่การบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและ         
หลักธรรมาภิบาล 
  ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส ไม่มีการร้องเรียน 
และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
  ๑๐.๓ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความพึงพอใจในการบริหารงาน
บุคคลไม่น้อยกว่า ๘๐ % 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือการป้องกันการทุจริต  
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
                 2.2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ถือเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ

ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น

หน่วยงานหนึ่งที่ปัญหาค่อนข้างรุนแรง  ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่

สามารถแก้ไขได้โดยการบังคับใช้กฎหมายกับภาครัฐเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องแก้ปัญหาด้วยการ

เสริมสร้าง ส่งเสริมค่านิยม กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและการ

สร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นกลายเป็นปัญหาส าคัญที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสนใจและ

พยายามค้นหาแนวทางแก้ไขเพ่ือต่อต้าน ป้องกันและขจัดการทุจริตให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย เพ่ือให้

สังคมไทยมี   ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ได้เล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน จึงได้จัดท ามาตรการ

สร้างความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณ เพราะในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรีจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการบริหารงาน ซึ่งกระบวนการจัดท างบประมาณรวมทั้งการโอนและ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  การควบคุมงบประมาณและการรายงาน ต้องด าเนินการตามขั้นตอน 

ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เคร่งครัด สุจริตและโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 

ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
  3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี โดยตรวจสอบทางเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอื่นๆ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกกระบวนการในการจัดท างบประมาณ       
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณถือปฏิบัติ
โดยชัดเจน 
  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงบประมาณอย่างเคร่งครัด 
  6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประพฤติและปฏิบัติงานโดยยึดความ
ถูกต้อง ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  6.4 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
กระบวนการจัดท างบประมาณ 

  6.5 จัดส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ผู้ก ากับดูแล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อม
เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ และสามารถจัดท างบประมาณได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
  10.2 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณและโครงการ/กิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจะด าเนินการ 
  10.2 ประชาชนสามารถตรวจสอบการการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีได้หลายช่องทาง 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ถือเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ

ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น

หน่วยงานหนึ่งที่ปัญหาค่อนข้างรุนแรง  ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่

สามารถแก้ไขได้โดยการบังคับใช้กฎหมายกับภาครัฐเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องแก้ปัญหาด้วยการ

เสริมสร้าง ส่งเสริมค่านิยม กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและการ

สร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส 

  จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นความส าคัญในการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน จึงได้จัดท ามาตรการความโปร่งใสในการจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรีจ าเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องเริ่มจากการวางแผนเพ่ือพิจารณาและก าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายภาค

ส่วน เช่น ประชาชน ส่วนราชการต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนราชการและ

หน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกันเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือน ามาบรรจุในแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และน าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไปจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือสร้างทัศนคติและค่านิยมท่ีดีด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

  3.2 เพ่ือสร้างระบบการบริหารการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรีให้ด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ทุกกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

6.2 เชิญผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการจัดท าแผน 

  6.3 มีการประชุมคณะกรรมการฯ ตามระเบียบฯ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม 

  6.4 ก าชับเจ้าหน้าที่ที่จัดท าแผนพัฒนายึดถือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
  6.5 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 

6.6 การเชิญทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

6.7 เผยแพร่แผนพัฒนาในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และจัดส่งให้

ผู้ก ากับดูแลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  200,000 บาท/ปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีด้านความซื่อสัตย์ สุจริตใน
การปฏิบัติงาน 
  10.2 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและการจัดท างบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานเป็นไป
ตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ  
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
เช่นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการ
อนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการ
ประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐและพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น 
  องค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังหว ัดปราจ ีนบ ุร ีได ้ต ระหน ักถ ึงความส าค ัญ ของการ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด เพ่ือ
มิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงาน
จ้างกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
       2. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีการปฏิบัติงานที่มี
ความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
       3. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สามารถน าองค์
ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ไม่เข้าไปข้อง
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งทางตรง และทางอ้อม   
  5. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
       ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
6. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบรุี
ในเรื่องการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล เสนอผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรทีราบ 
   2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ผ่านชอ่งทางต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
    3. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ทราบเป็นประจ าทุกป ี

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
       ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1  ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
       10.2 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีการปฏิบัติงานที่มี
ความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
       10.3. ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สามารถน าองค์ความรู้
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
  10.4 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม   
  10.5 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ
เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิเข้าเสนอ
ราคาได้โดยถูกต้อง สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้ นอันไม่
ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
หรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชนและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่ง กับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๘
บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของ
บุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติดังนั้น กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด
จ้างจึงจัดท าโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
      1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
      2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ค้าสามารถรับทราบข้อมูลและ เข้าเสนอราคากับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้อย่างเปิดเผย และเป็นธรรม 
      3. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
มีการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชน ผู้ค้า ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
      กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการเพ่ือแจ้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ 

     2. จัดเตรียมข้อมูลในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ที่จัดท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ 
     3. เผยแพร่ข้อมูลตามสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ก าหนด 

 4. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
       ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ประชาชน ผู้ค้าสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     10.2 ประชาชน ผู้ค้าสามารถรับทราบข้อมูลและ เข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีได้อย่างเปิดเผย และเป็นธรรม 
     10.3 ข้าราชการ พนักงานกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
มีการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

      กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ จึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี  กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดท า
ท ะ เบี ย น คุ ม เงิ น ร าย จ่ า ย เพ่ื อ เป็ น เอ ก ส ารป ระก อ บ ก าร เบิ ก จ่ า ย เงิ น  ให้ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ                          
ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี จะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมีความจ าเป็น
ต่อการบริหารงานของกองคลัง 

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง  

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2560 - ปีงบประมาณ 2564 

7. วิธีด าเนินการ  

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องก่อนการเบิกจ่าย และเบิกจ่าย
แล้วจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ    
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการตามภารกิจงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2535 ได้ก าหนดแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด         
ถือปฏิบัติในการด าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ  ครม. ประกาศ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย มีความรัดกุม ไม่รั่วไหล อันเกิดจากความผิดพลาดโดยเจตนาหรือไม่เจตนา จนถึงขั้น
กระท าทุจริต สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา สภาพสังคมและเศรษฐกิจและเป็นมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงในอันที่จะเกิดความเสียหายต่อเงิน ต่อทรัพย์สินและประโยชน์ของทางราชการ อันจะสามารถเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้มีประสิทธิผล และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตรงตาม
วัตถุประสงค์ได้ผลคุ้มค่า บรรลุเป้าหมาย ทันเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักในการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ เทศบาลฯให้มีความสัมฤทธิ์ผล เป็นรูปธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงกองพัสดุ
และทรัพย์สินในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้องตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงน าเสนอแนวทางปฏิบัติงานและขั้นตอนที่
ส าคัญๆ ตามมาตรการฯ ข้างต้น  

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงได้รับพัสดุที่ต้องการ 
     2. ได้พัสดุมาใช้ตามความต้องการทั้งปริมาณ คุณภาพ ทันเวลา ตามล าดับความจ าเป็น
เร่งด่วน 
       3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
           4. เป็นการกระจายออกไประหว่างปีไม่ต้องรีบเร่งด าเนินการเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
           5. เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับดูแล ติดตามประเมินผล ไม่ให้เกิดความเสียหาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
           ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
           กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
           6.1 การวางแผน/ก าหนดโครงการ 
           6.2 การก าหนดความต้องการชนิด คุณสมบัติ รายละเอียดพัสดุ 
           6.3 การวางแผนการจัดหาพัสดุ 
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           6.4 การรับ - จ่ายพัสดุ 
           6.5 การควบคุมเก็บรักษาและบ ารุงรักษา 
            6.6 การจ าหน่ายพัสดุที่ไม่จ าเป็นในราชการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
       กองพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงได้รับพัสดุที่ต้องการ 
       10.2 พัสดุตรงตามความต้องการทั้งปริมาณ คุณภาพ ทันเวลา ตามล าดับความจ าเป็น
เร่งด่วน 
       10.3 การปฏิบัติ งานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
      10.4 เป็นการกระจายออกไประหว่างปีไม่ต้องรีบเร่งด าเนินการเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
       10.5 การควบคุม ก ากับดูแล ติดตามประเมินผล เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-133- 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ–จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  นโยบายข้อหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในการส่งเสริมการบริหาร
ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล อันเป็นส่วนหนึ่งและเพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลได้เน้นการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การ
บริหารงานพัสดุในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนราชการ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ ปัญหาอาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
ศึกษาระเบียบแนวทางปฏิบัติให้เข้าใจถูกต้อง การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการ การจัดหาพัสดุและ
บริการที่จัดซื้อจัดหาหรือวิธีอ่ืนใดของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเงินงบประมาณของแผ่นดิน จึงต้องจัดหาอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ รวมทั้งให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้องตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงน าเสนอแนวทางการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตาม
มาตรการฯ ข้างต้น ดังต่อไปนี้ 

3. วัตถุประสงค ์
       1. เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
       2. เพ่ือผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานอย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
       กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลผลการจัดซื้อ – จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สอบราคา ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ 
    6.2 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล จัดท ารายงาน 
     6.3 น าเสนอผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
       กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
       10.2 ข้าราชการ พนักงานจ้างได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ใน
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
       2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้บริหารและสมาชิกมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และเป็นราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ดูและและจัดท าบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ  
โดยมีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เห็นชอบในการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ข้อบัญญัติอ่ืนๆ รวมทั้งการโอน แก้ไข เปลี่ยนข้อบัญญัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การ
ให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเป็นสิ่งจ าเป็น ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 24 วรรคท้าย “หลักเกณฑ์
และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นก าหนด” ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทาง
การเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดให้
มีมาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการประชุมสภาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติในการ
ด าเนินการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาและ
งบประมาณ 
  3.2 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3  เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ในการท างานร่วมกับประชาชน ท าให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มผู้น าชุมชน อสม. และผู้ที่สนใจประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ จัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยังประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ นักเรียน

นักศึกษาในสถานศึกษา ในการเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดโดยการประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ และสื่อมวลชน 
6.3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา โดยการถ่ายทอดภาพและเสียงทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศน์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เกิดกลุ่มคนที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น 
  10.2 ท าให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการก ากับดูแล ตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
  10.3 สร้างจิตส านึก และความตระหนักแก่ประชาชนในด้านการมีส่วนร่วม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทาง

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และช่องทางอ่ืน ๆ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเพ่ือก าหนดแนวทาง

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ในทุกมิติของยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

จึงได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ในมิติด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมี

ส่วนร่วม 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ เข้าตรวจดูหรือขอเอกสารของทางราชการ          

เพ่ือป้องกันการทุจริตและเพ่ือสร้างความโปร่งใสให้หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้ประชาชน     

มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน กองแผนและงบประมาณจึงได้จัดท ามาตรการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนา 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามประเมินผล การด าเนินโครงการตามอ านาจหน้าที่ ผ่านทางศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (www.prachinpao.go.th) ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
  3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสามารถตรวจสอบได้     

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 

ประกวดราคา และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป 

  4.2 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามประเมินผล 
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  4.3 ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและงบประมาณ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รับข้อมูลจากส่วนราชการ แล้วประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี  (www.prachinpao.go.th) ให้ประชาชนได้รับทราบ 
  6.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในส่วนของกองแผนและงบประมาณ ทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  (www.prachinpao.go.th) ให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเกิด

ความโปร่งใส 

  10.2 ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อย่างเปิดเผย ทั่วถึง 

10.3 ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ถือเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ

ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น

หน่วยงานหนึ่งที่ปัญหาค่อนข้างรุนแรง  ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่

สามารถแก้ไขได้โดยการบังคับใช้กฎหมายกับภาครัฐเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องแก้ปัญหาด้วยการ

เสริมสร้าง ส่งเสริมค่านิยม กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและการ

สร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส 

  จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นความส าคัญในการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน จึงได้จัดท ามาตรการความโปร่งใสในการจัดท า

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เนื่องจากในการบริหาร

ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจ าเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการ

บริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องเริ่มจากการวางแผนเพ่ือพิจารณาและ

ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และน าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไปจัดท างบประมาณ

รายจ่ายให้เกิดประโยชน์และความ   คุ้มค่าสูงสุด เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งการที่จะประเมินว่า

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด

ปราจีนบุรีบรรลุเป้าหมายหรือตัวชี้วัดหรือไม่ ต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ

ต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในการบริหารงานและการพิจารณาด าเนินโครงการ/

กิจกรรม และการติดตามประเมินผลต้องเปิด    โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเปิด

โอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกได้ตรวจสอบการบริหารงาน/การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี        

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี 
  3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ติดตามประเมินผลโครงการและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี (แต่งตั้งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมบันทึกรายงานการประชุม  
  6.3 คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  6.4 รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ 
  6.5 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี www.prachinpao.go.th 
  6.6 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
กระบวนการจัดท างบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  200,000 บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี 

  10.2 ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลการบริหารงานของององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อย่างเปิดเผย ทั่วถึง และสามารถตรวจสอบได้ 

10.3 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเกิดความโปร่งใส 

 

http://www.prachinpao.go.th/


-141- 
 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
       2.3.1 มีการจัดท าแผนขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทาง

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และช่องทางอื่น ๆ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเพ่ือก าหนดแนวทาง

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ในทุกมิติของยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

จึงได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ในมิติด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมี

ส่วนร่วม 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ เข้าตรวจดูหรือขอเอกสารของทางราชการ          

เพ่ือป้องกันการทุจริตและเพ่ือสร้างความโปร่งใสให้หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้ประชาชน     

มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน กองแผนและงบประมาณจึงได้จัดท ามาตรการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนา 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามประเมินผล การด าเนินโครงการตามอ านาจหน้าที่ ผ่านทางศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (www.prachinpao.go.th) ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
  3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสามารถตรวจสอบได้  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 
ประกวดราคา และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป 
  4.2 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามประเมินผล 
  4.3 ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและงบประมาณ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รับข้อมูลจากส่วนราชการ แล้วประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี  (www.prachinpao.go.th) ให้ประชาชนได้รับทราบ 
  6.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในส่วนของกองแผนและงบประมาณ ทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  (www.prachinpao.go.th) ให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเกิด

ความโปร่งใส 

  10.2 ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อย่างเปิดเผย ทั่วถึง 

10.3 ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 



-143- 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  การออกค าสั่งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีส่วนราชการในสังกัดหลายส่วนราชการ  และแต่
ละส่วนราชการก็มีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างกัน เช่น ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี
หน้าที่ความรับผิดชอบในลักษณะงานบริหารงานทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่ กองกิจการสภาฯ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัด กองแผนและ
งบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมี่ปี  แผนงานประจ าปี  
การจัดท างบประมาณ  กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ
งบประมาณ กองช่าง  มีหน้าที่คามรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือก่อร้าง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน 
งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน กองพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
จัดหาพัสดุของส่วนราชการต่าง ๆ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าทีเกี่ยวกับสถานศึกษาใน
สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของทางราชการนับตั้งแต่
การสรรหาบุคคล การบรรจุ และแต่งตั้ง การก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การวิเคราะห์
โครงสร้างและอัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง การเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบการ
บริหารงานบุคคล การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน 
การรับโอน การขอกลับเข้ารับราชการ การพัฒนาและการฝึกอบรม ดูงาน งานด าเนินการทางวินัย งานการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ งานคุ้มครองระบบคุณธรรม งานสิทธิสวัสดิการ การออกจากราชการ งาน
ทะเบียนประวัติ ฐานข้อมูลบุคลากร และฐานข้อมูลทางวินัย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบ งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  งานจัดท าและรวบรวมแผนงาน 
งบประมาณ การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานควบคุมภายใน งานสารบรรณและธุรการทั่วไปของกอง
การเจ้าหน้าที่ และงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๓๓ (๑๒) ที่ก าหนดการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาแบ่งตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็นตามภารกิจหน้าที่และปริมาณงานของส่วนราชการนั้น โดยจัดแบ่ง ฝ่าย 
กลุ่มหรือชื่องานอ่ืนใดเป็นจ านวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจถึงภารกิจหน้าที่ของฝ่ายหรือกลุ่ม
งานนั้น และ (๒) การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้จัดแบ่งนั้นจะต้อง
ก าหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกับส่วนราชการอ่ืน และต้องอยู่ภายในกรอบอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการนั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านการบริหารงานบุคคลได้รับสิทธิ
และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการออกค าสั่งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น 
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๓.วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และบุคคลทั่วไป ได้รับ
บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เกี่ยวกับสิทธิที่จะพึงได้ตามกฎหมายและสิทธิของบุคคล 
  ๓.๒ เพ่ือให้บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงาน ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นการกระจายงานด้านการบริหารงานบุคคล อ านาจการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานในหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจงานตามอ านาจหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความรับผิดชอบ โปร่งใส พร้อมรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.๑ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  4.๒ จัดท าค าสั่งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

๖.วิธีการด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่ละส่วนราชการออกค าสั่งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีใ่นส่วนราชการ  ตามกฎหมาย และระเบียบฯ  
  ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนของแต่ละส่วนราชการเพ่ือทราบและถือ
ปฏิบัติ และแจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ 
  ๖.๓ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
  ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และบุคคลทั่วไป ได้รับบริการด้วย
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เกี่ยวกับสิทธิที่จะพึงได้ตามกฎหมายและสิทธิของบุคคล 
  ๑๐.๒ บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงาน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นการกระจายงานด้านการบริหารงานบุคคล อ านาจการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานในหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๓ การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจงานตามอ านาจหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีความรับผิดชอบ โปร่งใส พร้อมรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
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  ๑๐.๔ มีค าสั่งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  ๑๐.๕ การบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 2.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติตนให้ให้เป็นที่
ประจักษ์ 
       2.๔.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการขอ ง
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุกคน หากข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มี
จิตส านึกที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่
ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุก
คนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้ง
แนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
  1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 
พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละเว้น 
  2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่อง
ชมเชย การมอบโล่    การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่
ควรด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 
  3. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ คือ
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 



-1๔7- 
 
  จากความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็น
ควรจัดท าโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติที่บุคลากรประพฤติตนดีที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองเพ่ือ
พัฒนางานอยู่เสมอ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ เป็นการส่งเสริมให้รู้สึกว่างานหรือ
ผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริหารประชาชนดีเด่น 
  3.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ และแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  3.3 เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 4 คน แบ่งเป็น 
  1) ข้าราชการประเภทบริหารท้องถิ่นหรืออ านวยการท้องถิ่นรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 1 คน 
  2) ข้าราชการประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไป จ านวน 1 คน 
  3) ข้าราชการครู จ านวน 1 คน 
  4) ลูกจ้างและพนักงานจ้าง จ านวน 1 คน 
  4.2 จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  
  6.4 ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
  6.5 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มี
ความภาคภูมิใจ  ในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
  10.3 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1๔9- 
 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 ๒.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
      ๒.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการ
สร้างรากฐาน   อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คนด ารงชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ 
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่ง เสริมให้
บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีอย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงจัดกิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละ และท าคุณประโยชน์ให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่ควรได้รับ การยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของ   การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน         ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตระหนังถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
  3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีค่านิยม ยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 
  - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑ์   การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือก 
  6.3 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็น
แบบอย่าง 
  6.4 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีค่านิยม 
ยกย่อง  เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
ประจักษ์ 

  2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

จัดประกวดผลงาน “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน ในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ไม่สุดโต่ง ไม่ประมาท และท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมในการคิด พูด 
และท าในทุกเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความ
ยากจน และลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ของคนในชุมชน และเป็นพ้ืนฐานของการสร้างพลังอ านาจของ
ชุมชน และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศต่อไป การจัด
ประกวดผลงาน “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่เน้นให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พ่ึงพาตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ ไม่ท าอะไรเกินตัว โดยการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จากหลักการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่
จะมีการจัดประกวดผลงาน “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น 
เพ่ือเป็นการสร้างบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้
ได้รับการยกย่องเชิดชู เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ รวมถึ งการกระตุ้นจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการด าเนินชีวิตอย่างสุจริต โปร่งใส ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช    

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจให้บุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 เพ่ือสนองแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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3.3 เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการด าเนินชีวิตอย่างสุจริต 
โปร่งใส 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จัดประกวดผลงาน “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”      ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน ๖๙ แห่ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดผลงาน 
  6.2 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดประกวดผลงาน 
  6.3 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ส่งบุคคลต้นแบบเข้า
ร่วมประกวดผลงาน 
  6.4 ด าเนินการประเมินผลตามเอกสาร และลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินผลงานของผู้เข้าร่วม
ประกวดผลงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๓๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

  ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1  ผู้ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  10.2  ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี เกิดความตระหนักในการด าเนินชีวิตอย่าง
สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม 
  10.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและ
ทางใจ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 2.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
        2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซ้ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
เช่นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการ
อนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการ
ประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐและพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น 
  องค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังหว ัดปราจ ีนบ ุร ีได ้ต ระหน ักถ ึงความส าค ัญ ของการ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด เพ่ือ
มิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงาน
จ้างกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

      1. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
       2. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีการปฏิบัติงานที่มี
ความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
       3. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  สามารถน าองค์
ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ไม่เข้าไปข้อง
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งทางตรง และทางอ้อม   
  5. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
       ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบรุี
ในเรื่องการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล เสนอผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรทีราบ 
   2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ผ่านชอ่งทางต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
    3. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ทราบเป็นประจ าทุกป ี

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
       ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1  ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
       10.2 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีการปฏิบัติงานที่มี
ความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
       10.3. ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สามารถน าองค์ความรู้
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
  10.4 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม   
  10.5 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ
เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 2.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.๕.๒  การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตาม 
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต
ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความ
ศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น
มีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที ่
35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียน รองจากประเทศสิงค์โปร และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ไดล้ าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะ
ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น
การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐาน
ของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวก
พ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรร์ัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่
ไมไ่ด้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่
ไดก้ลา่วมาข้างต้นไม่สามารถท าได้ อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด
ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ .ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างคา่นิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยา่งแท้จริง 
  ส าหรับกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และ
เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นกรอบแนวในการ
ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันป้องและต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ให้มีเกิดขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่น 

  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหาร
กิจการขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  6) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  7) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการกอ่ให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
  6.2 แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานให้ส่วนราชการ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทราบ 
  6.2 ศึกษากรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
  6.3 ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 
4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องการทุจริตของหน่วยงาน 
  6.4 เสนอแผนฯ ให้ผู้บริหารอนุมัติ 
  6.5 แจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบ และด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการให้
เป็นไปตามแผน 
  6.6 สรุปผลการด าเนินการตามแผนประจ าปีให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  10.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  10.3 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบ
ในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝ้าระวังการทุจริต 
  10.4 สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝ้าระวังการทุจริต 
  10.5 องค์การบริหารส่ วนจังหวัดปราจีนบุ รี มีแนวทางการบริหารราชการที่ มี
ประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิด
ความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

  10.6 ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ 

ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ 

ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรีเนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบภายนอก(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด) แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรียังให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วยโดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดย
อิสระมีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

การใหค้วามร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบ 
การเงินประจ าปีได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกและหน่วยงานคลังมีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หน่วยงานผู้เบิกและหน่วยงาน
คลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงกรณีที่ชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้วแต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วงก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2548 

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทาง 
วินัยฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรมกองการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัดเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอกที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ 
การตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตและผลการบริหารงานที่ผ่านมาไมพ่บการทุจริตแต่อย่างใด 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม 

อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
๖.๒  ปฏิบัติตามข้อทักทว้งฯตามระเบียบฯภายในก าหนด 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง 

หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
10.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตาม 

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
  การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจ จัดท าขึ้นเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับบริการที่ดีและมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลนั้น จึงได้มีการก าหนดระบบ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” การประเมินโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ 
มอบหมายให้จังหวัดแต่งตั้งบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นทีมตรวจประเมิน
มาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีการติดตามความคืบหน้า ใน
การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น โดยน าผลการประเมินในปีที่ผ่านมาเป็น “ฐานข้อมูล” เทียบเคียง นอกจากนี้ยังใช้ผล
การประเมินในการก าหนด แนวทางนโยบาย โครงการเพ่ือยกระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชนได้ รับการตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงและทั่วถึง และ 
ผลจากการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการประเมิน ประเด็นการประเมินและเกณฑ์การประเมินรวมทั้ง  
การปรับตัวชี้วัดในแบบประเมินให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แบ่งการประเมินประสิทธิภาพเป็น 6 ด้าน   
 ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
                     ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
                           ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
                           ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 
                           ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 
                           และแบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น (ด้านที่ 6) 
อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการน าไปใช้ประโยชน์จากผลการประเมินดังกล่าวอย่างกว้าง ขวาง 
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” (สถ-อปท) หรือ “Local Performance Assessment”(LPA) เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
“ส่งเสริม” อย่างเต็มท่ี LPA จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะหน่วยงานภาครัฐทั้ง 7,852 แห่ง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มีมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกัน     
ทั้งประเทศ ดังนั้น ไม่ว่าประชาชนจะอยู่พ้ืนที่ภาคใด จังหวัดใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ย่อมสามารถ
ได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละแห่งทราบสถานะ ของตนเองจากผลการประเมินประสิทธิภาพว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน ในจังหวัดเดียวกัน ในภาคเดียวกัน หรือในระดับประเทศ เพ่ือเป็น
แรงกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพ การด าเนินงานต่อไปโดยไม่หยุดนิ่ง และเพ่ือให้ 
องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานตามภารกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กร โดยใช้ผลการประเมินดังกล่าวเป็นฐาน ข้อมูลส าคัญเพ่ือก าหนด
นโยบายสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ส านักงานคณะกรรมการ การกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงบประมาณ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงส่วนราชการ 
ที่สนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ทราบปัญหา อุปสรรค และจุดอ่อนในการ 
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ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพทั้งความรู้ ความสามารถ บุคลากร 
ทรัพยากร งบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นมิได้คาดหวังเพียงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า
ครบทุกแห่ง หรือสร้างแรงกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้บุคคล
ทั่วไปทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่แท้จริงแล้วมี ศักยภาพในการบริหารงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้เพียงใด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการปฏิบัติ งานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และเข้าใจบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบการท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวิถีทางประชาธิปไตย 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นควรส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท ามาตรการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฯ ได้ผลการประเมินครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงานในนามของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้ความส าคัญกับการ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติงานให้เป็นตาม
กรอบการประเมินให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน  โดยปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงานขององค์กร  
  4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมด าเนินการ ร่วม
ตรวจสอบการท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวิถีทางประชาธิปไตย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด าเนินการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการประเมินประสิทธิภาพ 
  2. ให้ส่วนราชการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ให้ครบถ้วนส าหรับการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพ และให้ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าด้านละ 80 % 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้ความส าคัญกับการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  10.2 หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติงานให้เป็นตาม
กรอบการประเมินให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน  โดยปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  10.3 เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงานขององค์กร  
  10.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบการ
ท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวิถีทางประชาธิปไตย 
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 ๒.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
      ๒.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการออกค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอความ
คิดเห็น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐทราบว่าการ
บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้องเพียงใด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน มีการรับรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างาน ประกอบกับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความ
ผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในการให้บริการ ลดขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจงานให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการ อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ
ให้บริการสม่ าเสมอ 
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการด าเนินการของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และการจัดซื้อจัดจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามภารกิจงานที่
เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนราชการ 

 2. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการอ านวยความ
สะดวกอย่างทันท่วงท ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
        บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับการมอบหมายให้ด าเนินการ
เรื่องเรียน/ร้องทุกข์/ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ภายในจังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
  1. เสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ตามภารกิจงานของส่วนราชการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
  2. แจ้งส่วนราชการในสังกัดและผู้ได้รับแต่งตั้งทราบ 
  3. ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว ตามกรอบคู่มือการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลผลิต 
 1. การด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และการจัดซื้อจัดจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามภารกิจงาน        
ที่เก่ียวข้องของแต่ละส่วนราชการ 

 2. ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการอ านวยความสะดวกอย่างทันท่วงทีเกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานที่อ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว  เกิดความประทับใจ และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นภัยต่อระบบราชการและประเทศชาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน
หรือภาคเอกชน จะต้องร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ก าหนดช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้แจ้งเบาะแสและร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อได้รับแจ้งแล้ว จะ
ด าเนินการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน และลงโทษผู้ที่กระท าความผิดตามกฎหมายต่อไป 
 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา        
มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

๓.๒ เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดย  มิชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่าย
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

๓.๓เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา มี
ระบบการท างานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการในระดับส านัก/กอง/และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส่วนราชการในระดับส านัก/กอง และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

๖. วิธีด าเนินการ 
 เมื่อพบว่ามีมูลกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดการทุจริตจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้แยก
พิจารณา ดังนี้  
 ๖.๑ กรณีได้รับข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด าเนินการตามข้อทักท้วงนั้น ๆ โดยทันที เช่น  ให้ด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงตามค าทักท้วง หรือให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรือหากได้รับหนังสือจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีข้อความ
ระบุว่า “ให้ด าเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี” การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
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กรณีส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชี้มูลความผิดนี้ ให้ตรวจสอบการชี้มูลว่าเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือวินัย
อย่างร้ายแรง  
 ๑) ถ้าเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง(ไม่กระทบต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนระดับ ออกค าสั่งคล้ายกับการสอบสวนข้อเท็จจ ริงเพ่ือ
ป้องกันการเข้าใจผิดว่าเป็นวินัยอย่างร้ายแรง)ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
  ๒) ถ้าเป็นวินัยอย่างร้ายแรงให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
(ตามแบบ สว.๑)ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศ ก.จ.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙  
 ๖.๒ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณี ป.ป.ช.ชี้มูลให้น าส านวนของ 
ป.ป.ช.พิจารณาโทษได้เลย 
  ๑) ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใดๆ ขึ้นอีก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๙๒ 
  ๒) ให้ใช้ส านวน ป.ป.ช.พิจารณาโทษเลยทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ.ปราจีนบุรี   
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
ประกอบกับประกาศ ก.จ.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙   
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙  
  ๓) รายงาน ก.จ.จ.ปราจีนบุรี ตามหลักเกณฑ์ฯ 

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

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม) 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีการด าเนินการกรณีมีการทุจริตที่เกิดข้ึนแล้ว เช่น มีการตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยมีข้ันตอนกระบวนการลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท าความผิด 
  ๑๐.๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริม ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก จริยธรรมคุณธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทุกระดับ 
  ๑๐.๓ เพ่ือใช้เป็นมาตรการหรือแนวทางในการเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 
       3.3.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทาง

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  และช่องทางอ่ืน ๆ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเพ่ือก าหนดแนวทาง

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ในทุกมิติของยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

จึงได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ในมิติด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมี

ส่วนร่วม 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ เข้าตรวจดูหรือขอเอกสารของทางราชการ          

เพ่ือป้องกันการทุจริตและเพ่ือสร้างความโปร่งใสให้หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้ประชาชน     

มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน กองแผนและงบประมาณจึงได้จัดท ามาตรการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนา 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามประเมินผล การด าเนินโครงการตามอ านาจหน้าที่ ผ่านทางศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (www.prachinpao.go.th) และช่องทาง

อ่ืนๆ  ให้ประชาชนได้รับทราบ 

  3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  และด้านการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสามารถตรวจสอบได้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 
ประกวดราคา และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป 
  2. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามประเมินผล 
  3. ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4. เผยแพร่ประชาสัม พันธ์กิจกรรม อ่ืน  ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ แก่ประชาชนและ
บุคคลภายนอกองค์ให้รับรู้ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1. รับข้อมูลจากส่วนราชการ แล้วประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี  (www.prachinpao.go.th) ให้ประชาชนได้รับทราบ 
  2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  
(www.prachinpao.go.th) และช่องทางอ่ืน ๆ เช่น วารสาร  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  แผ่นพับ   
เป็นต้น ให้ประชาชนได้รับทราบ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเกิด
ความโปร่งใส 
  10.2 ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อย่างเปิดเผย ทั่วถึง 

10.3 ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  10.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   มาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้บริหารและสมาชิกมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูและและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ  โดยมีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เห็นชอบในการตราข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ข้อบัญญัติอ่ืนๆ รวมทั้งการโอน แก้ไข เปลี่ยนข้อบัญญัติ
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสิ่งจ าเป็น ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
ข้อ 24 วรรคท้าย “หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามที่สภาท้องถิ่นก าหนด” ดังนั้น เพ่ือให้เป็นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดให้มีมาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการประชุมสภาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติในการ
ด าเนินการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับ การจัดท าแผนพัฒนาและ
งบประมาณ 
  2. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน
และกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการท างานร่วมกับประชาชน ท าให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างาน 

4. เป้าหมาย 
  ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มผู้น าชุมชน อสม. และผู้ที่สนใจประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ จัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยังประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ นักเรียน

นักศึกษาในสถานศึกษา ในการเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดโดยการประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ และสื่อมวลชน 
6.3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา โดยการถ่ายทอดภาพและเสียงทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศน์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เกิดกลุ่มคนที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น 
  10.2 ท าให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการก ากับดูแล ตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
  10.3 สร้างจิตส านึก และความตระหนักแก่ประชาชนในด้านการมีส่วนร่วม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   กิจกรรมถ่ายทอดสดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทางเคเบิลทีวี
จังหวัดปราจีนบุรี และวิทยุชุมชนสัมพันธ์ (FM 93)  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้บริหารและสมาชิกมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และเป็นราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ดูและและจัดท าบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ  
โดยมีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เห็นชอบในการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ข้อบัญญัติอ่ืนๆ รวมทั้งการโอน แก้ไข เปลี่ยนข้อบัญญัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้    
การให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเป็นสิ่งจ าเป็น ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 24 วรรคท้าย “หลักเกณฑ์
และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นก าหนด” ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทาง
การเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดให้มี
มาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการประชุมสภาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติในการ
ด าเนินการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาและ
งบประมาณ 
  3.2 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3 เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ในการท างานร่วมกับประชาชน ท าให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มผู้น าชุมชน อสม. และผู้ที่สนใจประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 

  มีหนังสือแจ้งเคเบิลทีวีจังหวัดปราจีนบุรี และวิทยุชุมชนสัมพันธ์ (FM 93)  เพ่ือด าเนินการ
ให้ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา โดยการถ่ายทอดภาพและเสียงทางเคเบิลทีวีจังหวัดปราจีนบุรี และวิทยุ
ชุมชนสัมพันธ์ (FM 93)  / 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน 9,000 บาท/การประชุม 1 ครั้ง 

9. ผู้รับผิดชอบร 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทุกครั้ง 
  10.2 ท าให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการก ากับดูแล ตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
  10.3 สร้างจิตส านึก และความตระหนักแก่ประชาชนในด้านการมีส่วนร่วม 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 
       3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานฯ นอกจากนี้ยังให้มีการเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งการให้บริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็น
กระบวนการที่ช่วยสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดซื้อ – จัด
จ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในแต่ละขั้นตอน เกณฑ์ข้อก าหนด 
รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  3.3 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
       กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลผลการจัดซื้อ – จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สอบราคา ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ 
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       6.2 น าข้อมูลมาจัดท ารายงานเพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยการปิดประกาศ และ
น า เส น อ ข้ อ มู ล ก า ร จั ด ซื้ อ  – จั ด จ้ า งซึ่ ง ป ร ะ ช าช น ส าม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เอี ย ด ได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์ 
www.gprocurement.go.th  หรือเว็บไซต์ www.prachinpao.go.th 
       6.3 น าเสนอผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   -  
9. ผู้รับผิดชอบ 
       กองพัสดุและทรัพย์สิน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดซื้อ –    
จัดจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในแต่ละขั้นตอน เกณฑ์ข้อก าหนด 
รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 
  10.2 ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไว้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  10.3 สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
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10.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 
2546 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไป
ด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
อาศัยความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงประกาศเรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพ่ือเป็นมาตรการและให้ถือปฏิบัติกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้องตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  จึง ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อ – จัดจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีในแต่ละขั้นตอน เกณฑ์ข้อก าหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  2. เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  3. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
      กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สอบราคา ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ 
      6.2 น าข้อมูลมาจัดท ารายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยการปิด
ประกาศ และน าเสนอข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th  หรือเว็บไซต์ www.prachinpao.go.th 
      6.3 น าเสนอผู้บริหารทราบ 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.prachinpao.go.th/
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
       กองพัสดุและทรัพย์สิน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อ – จัดจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในแต่ละขั้นตอน เกณฑ์ข้อก าหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  10.2 ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไว้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  10.3 สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 
          3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

      กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ การจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                     เป็น
ผู้ด าเนินการจัดเก็บเองประกอบด้วย ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาการค้ายาสูบ ภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจาการค้าน้ ามัน/ก๊าซ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้
เข้าพักโรงแรม มีการรวบรวมผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน และที่มาของข้อมูลได้ผ่านการตรวจสอบว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วก็จะปิดประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในแต่ละเดือนเพ่ือให้
ประชาชนและผู้ประกอบการได้ทราบ 

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานการจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้าง

ความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 รวบรวมข้อมูลการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมแต่ละเดือนพร้อมตรวจสอบความ

ถูกต้อง 

6.2 จัดท าบันทึกเพ่ือเสนอข้อมูลการจัดเก็บรายได้ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
6.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี 

 

 



-178- 

 

6.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

6.5 ติดบอร์ดหน้ากองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2560- 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ  

10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลสถิติรายรับเพื่อการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 สร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บรายได้ ให้ประชาชนพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ

ไม่เลือกปฏิบัติ 
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1. ชื่อโรงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างและบ ารุงรักษาทางบกขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ซึ่ งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 หมวด 4 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก าหนดหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 35/5 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้านการสร้างและบ ารุงรักษาทางบก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต้องเป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และเครื่ องจักรกลออก
ปฏิบัติงานซ่อมแซมบ ารุงรักษา ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 778/2559 ลงวันที่ 6 
ตุลาคม 2559 ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1. ชุดซ่อมบ ารุงรักษาทางผิวจราจรลาดยาง มี นายวรินทร  กฤชกาญจนพันธ์ ต าแหน่ง 
วิศวกรโยธาช านาญการ เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 
  2. ชุดซ่อมปรับปรุงผิวจราจร มี นายนพรัตน์  คุณเศรษฐ  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญ
งาน เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 
  3. ชุดซ่อมบ ารุงผิวจราจรและไหล่ทาง มี นายนพรัตน์  คุณเศรษฐ  ต าแหน่ง นายช่าง
โยธา-ช านาญงาน เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 

4. ชุดซ่อมบ ารุงเครื่องหมายจราจรและปรับภูมิทัศน์สายทาง มี นายสมฤกษ์  สวามีชัย
ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้สามารถใช้งานได้ดี ประชาชน มีความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.2 เพ่ือเป็นการบริการสาธารณะและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  3.3 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลของรัฐบาลและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  3.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ถนนผิวจราจรลาดยาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมี
ภาพพร้อมใช้งาน ประชาชนที่ใช้ถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี(เขตจังหวัด
ปราจีนบุรี) 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบการด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษา
ผิวทางจราจรลาดยางไหล่ทาง เครื่องหมายจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์สายทาง 
  6.2 จัดท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การซ่อมบ ารุงรักษาทางผิวจราจรลาดยางไหล่ทาง
เครื่องหมายจราจร และปรับปรุงภูมิทัศน์สายทาง ผ่านทางเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกเดือน 
  6.3 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาทางผิวจราจรลาดยาง
ไหล่ทาง เครื่องหมายจราจร และปรับปรุงภูมิทัศน์สายทาง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  5,000 บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1. ผิวจราจร ไหล่ทาง เครื่องหมายจราจรและภูมิทัศน์สายทางถนนผิวจราจรลาดยาง
สามารถใช้การได้ดี ปลอดภัยแก่ผู้ใช้สายทางถนน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี  
ในการสัญจร ไป – มา และขนส่งสินค้าเกษตรกรรม 
  10.2 หนังสือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนและหน่วยงานราชการมีจ านวนลด
น้อยลง 
  10.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้สายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในการสัญจรไป – มา และขนส่งสินค้าเกษตรกรรม มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้าง
พื้นฐาน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นส่วนหนึ่งการบริหารเป็น
กระบวนการจัดองค์การ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งคือ การให้บริการสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวก การ
รักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติซึ่งในเรื่องการซ่อมแซม ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานส่วนนี้ เป็นการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ
สารสนเทศ เพ่ือใช่วยให้ผู้บริหาร ประชาชนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน 
และกระบวนการประเมินผลเป็นกระบวนการที่วัดความส าเร็จของแผน โครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีมีฐานะเป็นองค์การที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและเป็นหน่วยด าเนินการจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบแก่ประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนเป็นส าคัญ เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอดังนั้น กองพัสดุและทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐานจึงจัดท าโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐานขึ้น
เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการ  
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ประชาชนสามารถติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการบริหารจัดการงานโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซม 
ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนทีก่ารปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐาน 
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6. วิธีด าเนินการ 
       6.1 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ด าเนินการเชิญชวนประชาชนผู้มีผลกระทบ หรือได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐาน ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
       6.2 บันทึกการตรวจสอบ การร่วมสังเกตการณ์ 
       6.3 จัดท ารายงานการเข้าร่วมสังเกตการณ์เพ่ือน าเสนอคณะผู้บริหาร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
       กองพัสดุและทรัพย์สิน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะผู้บริหาร ประชาชนสามารถติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการบริหารจัดการงานโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  10.2 ประชาชนสามารถศึกษาและเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  10.3 ประชาชนได้รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซม 
ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-183- 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
       3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 ตลอดจนในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการ
อย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา ๑7 
ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ประกอบกับนโยบายรัฐบาลเน้นน ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่า
ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส าคัญใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมา
เป็นแนวคิด ให้ความส าคัญตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ของรัฐ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องอาศัยกลไกความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐในการบูรณาการให้บริการประชาชน และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพ้ืนที่
ห่างไกลให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชนได้เล็งเห็นความส าคัญถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนประชาชนเข้าถึงการบริหารของรัฐอย่างทั่วถึงตาม
เจตนารมย์ของประชาชนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมี
กลุ่มที่หลากหลาย มีความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่เพ่ิมขึ้น และแตกต่างกัน ขัดแย้งกัน ในขณะ
ที่รัฐเองก็มีขีดความสามารถ และทรัพยากรที่จ ากัด ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการ ที่เกิดขึ้นในแต่
ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการพบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 ขึ้นเพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ให้ความรู้ด้าน 
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กองทุนสวัสดิการชุมชน และจัดพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนโดยบูรณาการกับภาคส่วนราชการ/ ภาคเอกชน 
ให้ความรู้ ค าแนะน า บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากราษฎรที่เดือดร้อนเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ยากจน ขาดแคลนให้สามารถอยู่รอดและพ่ึงพาตนเองได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน มี
ความรู้ในด้านสุขภาพพลานามัยเพ่ือห่างไกลโรค สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตลดค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณสุข เพ่ือเป็นการออมเงิน ลดค่าใช้จ่าย รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
  3.2 เพ่ือน าหน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน ไปให้ความรู้ ค าแนะน า บริการด้านต่างๆ 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นการคืนความสุขให้
ประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม น าไปสู่การแก้ไขให้กับประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี และคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน และ
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนทีจ่ังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ขออนุมัติจัดท าโครงการ ฯ 
๒. แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ ฯ 
3. ประสานวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้ 
4. ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ที่จะเข้าร่วมโครงการเพ่ือมาให้

ความรู้และใหบ้ริการด้านต่าง ๆ  
5. ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซด์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
6. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพ่ือจัดหาพัสดุ  
7. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ในการออกให้บริการประชาชน 
8. ด าเนินงานตามโครงการ 

  9. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  500,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 500 คน 
  10.2 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนได้น าไปด าเนินการหรือแก้ไขทุกประเด็น
ปัญหา 
  10.3 ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใน
การท างานและประชาชนเชื่อมั่นในการให้บริการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้บริหารและสมาชิกมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูและและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ  โดยมีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เห็นชอบในการตราข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ข้อบัญญัติอ่ืนๆ รวมทั้งการโอน แก้ไข เปลี่ยนข้อบัญญัติ
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสิ่งจ าเป็น ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2554) ข้อ 24 วรรคท้าย “หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นก าหนด” ดังนั้น เพ่ือให้เป็นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้ อ านาจรัฐในทุกระดับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดให้มีมาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการประชุมสภาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติในการ
ด าเนินการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาและ
งบประมาณ 
  3.2 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3 เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ในการท างานร่วมกับประชาชน ท าให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มผู้น าชุมชน อสม. และผู้ที่สนใจประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ จัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยังประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ นักเรียน

นักศึกษาในสถานศึกษา ในการเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดโดยการประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ และสื่อมวลชน 
6.3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา โดยการถ่ายทอดภาพและเสียงทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศน์ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เกิดกลุ่มคนที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น 
  10.2 ท าให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการก ากับดูแล ตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
  10.3 สร้างจิตส านึก และความตระหนักแก่ประชาชนในด้านการมีส่วนร่วม 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการออกค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอความ
คิดเห็น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐทราบว่าการ
บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้องเพียงใด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน มีการรับรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างาน ประกอบกับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความ
ผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในการให้บริการ ลดขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจงานให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการ อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ
ให้บริการสม่ าเสมอ 
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการด าเนินการของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และการจัดซื้อจัดจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามภารกิจงานที่
เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนราชการ 

 2. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการอ านวยความ
สะดวกอย่างทันท่วงท ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
        บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับการมอบหมายให้ด าเนินการ
เรื่องเรียน/ร้องทุกข์/ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ภายในจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ตามภารกิจงานของส่วนราชการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
  6.2 แจ้งส่วนราชการในสังกัดและผู้ได้รับแต่งตั้งทราบ 
  6.3 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว ตามกรอบคู่มือการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลผลิต 
 6.1 การด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และการจัดซื้อจัดจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามภารกิจงาน        
ที่เก่ียวข้องของแต่ละส่วนราชการ 

 6.2 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการอ านวยความสะดวกอย่างทันท่วงทีเกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานที่อ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว  เกิดความประทับใจ และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

    โครงการ อบจ.พบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและ
ประเทศเป็นส่วนรวม ซึ่งได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชนได้เล็งเห็นความส าคัญถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จึงจัดให้มีการบริการให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ให้เกิด
ความสมานฉันท์ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
และรับทราบปัญหาจากประชาชนและผู้น าท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายในท้องถิ่นของตนเองและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบดูแล บริหารองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนส่งเสริมการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป โดยด าเนินการให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพบประชาชนขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือน าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไปบริการประชาชนในพื้นท่ีให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
  3.2 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าท้องถิ่น พบประชาชนรับฟังความคิดเห็นและ
รับทราบปัญหา น าปัญหามาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างแนวคิด และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งและเกิดความสมานฉันท์ 
  3.4 เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น มีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
กิจกรรม ผลงาน และเข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
  3.5 เพ่ือส่งเสริมการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี และคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน และ
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ จ านวน  500,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 500 คน 
  10.2 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนได้น าไปด าเนินการหรือแก้ไขทุกประเด็น
ปัญหา 
  10.3 ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใน
การท างานและประชาชนเชื่อมั่นในการให้บริการ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
       3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง) 

 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐทราบว่าการ
บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้องเพียงใด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน มีการรับรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างาน ประกอบกับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความ
ผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในการให้บริการ ลดขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจงานให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการ อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ
ให้บริการสม่ าเสมอ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ทั้งเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่อง
ทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้การด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และการจัดซื้อจัดจ้างของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกันและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กระบวนการ ข้อก าหนด 
ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ  

 2.3 เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบขั้นตอน/กระบวนการใน
การปฏิบัติ/ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 

  6.1  ด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องทั่วไปและการ
จัดซื้อจัดจ้าง) เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
  6.2  แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องทั่วไปและ
การจัดซื้อจัดจ้าง) ให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ และประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  6.3 เมื่อมีการได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้สารบรรณกลางส่งเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จตามแนวทางคู่มือต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เรื่องทั่วไป และการจัดซื้อจัดจ้างของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกันและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.2 การปฏิบัติงานสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กระบวนการ 
ข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ  

 10.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบขั้นตอน/กระบวนการในการปฏิบัติ/        
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ และได้รับการแจ้งผลการร้องเรียนร้องทุกข์จากหน่วยงาน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
       3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ อบจ.คลายทุกข์ 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีอ านาจหน้าที่ภารกิจในการจัดระบบบริการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีขนาดใหญ่ เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขต
จังหวัด เป็นการเข้าไปด าเนินงานในลักษณะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
ในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับโครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
มีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่ง เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชน
โดยส่วนรวม ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา และประชาชนสามารถขนส่งผลิต
ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว เป็นการส่งเสริมด้านอาชีพในทางอ้อม  โดยภารกิจที่ด าเนินการเป็นภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ก็มีอ านาจหน้าที่หน้าที่ในการ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการน าของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงมีความตั้งมั่นตั้งใจที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส ยึด
หลักธรรมาภิบาล  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดท ามาตรการขึ้นเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ให้ได้รับการแก้ไขเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และเพ่ือสร้างความประทับใจ    
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  เพราะประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ได้รับความ
ดูแลเอาใจใส่ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้การด าเนินการเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว หากไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ให้ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการตามภารกิจ  
  3.3 เพ่ือสร้างเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามภารกิจงาน 
  6.2 จัดท าคู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ทั้งเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
  6.3 ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 15 วัน  โดย 
        - แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบโดยเร็ว 
        - มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์สะดวก เหมาะสม 
        - มีการก าหนดขั้นตอน/แผนผังการด าเนินการที่ชัดเจน 
        - รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้บริหารทราบ 
        - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  สรุปผลการ
ด าเนินการ แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค( ถ้ามี)  เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บต์ของหน่วยงาน 
และช่องทางอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึง 
        - มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมีระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสะการ
ทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี 

10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว 
  10.2 เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว  หากไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ก็
ประสานส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา 
  10.3 เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

12.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสร้างความโปร่งใสโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Govermance) ที่ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน 
รวมทั้งเป็นกลไกที่ส าคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่น าไปสู่การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีความโปร่งใสโดยเฉพาะการส่งเสริมการรับรู้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกระบวนการ
ด าเนินการของภาครัฐประกอบกับมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่เห็นควรให้น าเรื่อง
การจัดระบบและการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2550 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล กองพัสดุและทรัพย์สิน        
เป็นหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่จะต้องมีการด าเนินงานภายใต้แนวทาง
ปฏิบัติข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการสร้างความโปร่งใสโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
3. วัตถุประสงค ์
      3.1เพ่ือสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
       3.2 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ภาคเอกชนที่เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ 
       3.3 เพ่ือยินยอมให้มีบุคคลที่สามเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชน บุคคลทั่วไปที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
       กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 ท าหนังสือแจ้งขอประชาคมในพ้ืนที่ด าเนินการโครงการก่อสร้างฯ เข้าร่วม
สังเกตการณ์ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 
       6.2 หน่วยงานในพื้นท่ีโครงการ แจ้งรายชื่อประชาคมเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
       6.3 จัดท ารายงานการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประมูลเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
       กองพัสดุและทรัพย์สิน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
      10.2 ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในการเสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ 
       10.3 ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ 

  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ถือเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ

ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น

หน่วยงานหนึ่งที่ปัญหาค่อนข้างรุนแรง  ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่

สามารถแก้ไขได้โดยการบังคับใช้กฎหมายกับภาครัฐเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องแก้ปัญหาด้วยการ

เสริมสร้าง ส่งเสริมค่านิยม กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและการ

สร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส 

  จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นความส าคัญในการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน จึงได้จัดท ามาตรการความโปร่งใสในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากในการบริหารราชการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจ าเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องเริ่มจากการวางแผนเพ่ือพิจารณาและก าหนดแนว

ทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และน าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไปจัดท างบประมาณรายจ่ายให้เกิด

ประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งการที่จะประเมินว่าโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนพัฒนาและตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดปราจีนบุรีบรรลุ

เป้าหมายหรือตัวชี้วัดหรือไม่ ต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือเป็น

ข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในการบริหารงานและการพิจารณาด าเนินโครงการ/กิจกรรม และการ

ติดตามประเมินผลต้องเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชน

หรือบุคคลภายนอกได้ตรวจสอบการบริหารงาน/การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี 
  3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ติดตามประเมินผลโครงการและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี (แต่งตั้งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมบันทึกรายงานการประชุม  
  6.3 คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  6.4 รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ 
  6.5 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี www.prachinpao.go.th 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  200,000 บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี 

  10.2 ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลการบริหารงานของององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อย่างเปิดเผย ทั่วถึง และสามารถตรวจสอบได้ 

10.3 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเกิดความโปร่งใส 

 
 

http://www.prachinpao.go.th/
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
       4.1.1 มีการจัดท ารายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็ น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดโดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนดังนั้นการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน

ควบคุมภายในพ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชี

และดา้นอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ

ข้อบังคับค าสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่ วยรับตรวจว่าเพียงพอและ

เหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่าง

เหมาะสม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี  
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6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุและ
ทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 

 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบข้อบังคับค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนดเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 

 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หนว่ยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงานมากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หนว่ยงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด 
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1. ชื่อโครงกา/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงาน
ต่อผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

 ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯก าหนดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนดเป็นประจ าทกุป ี

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดทราบตามแบบที่ระเบียบฯก าหนด 
 3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่ อผู้ ก ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ด าเนินการประเมินองคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ 
ปย.2 

 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรด าเนินการ
รวบรวมเพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 6 ระดับองคก์รและน าเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2564 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาดป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
       4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    

พ.ศ. 2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิด
จากการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการ
ใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหล
การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีการ 

 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัด
ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในจึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ

ความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหล
การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปอ.3) ให้ทุกส่วน
ราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างป ี

 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีน าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนดและรายงานผล
การด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับ
ส่วนย่อย) 

 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีรายงานผลการ
ด าเน ินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบปอ .3)พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรีประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ
ว่ามีความเพียงพอหรือไม่หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
มาตรการ “ป้องกันการกระท าที่อาจเกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ หรือละเว้น    

การปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี” 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพข้าราชการในการท างานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมี
จติส านึกในการให้บริการประชาชน  ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมาย
ไว้  เช่น  ประมวล  กฎหมายอาญา  มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
  "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่
ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยทุจริต เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตาม
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
  1.  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ   
  2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  
  3.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้  
  4.  โดยมีเจตนาทุจริต    
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  จึงมีเจตนารมณ์เพ่ือให้การด าเนินงานให้เกิดความ
โปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้
เกิดผลตามเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การกระท าที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหรือ   
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
  ๓.๒ เพ่ือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีพฤติกรรมอยู่ในกรอบกฎหมาย ระเบียบต่ างๆ ที่พึงปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามอ านาจหน้าที่ 
  3.๓ เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการแก่บุคลากรในองค์กร และบุคคลทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การสร้างความเข้าใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กรณี
ปัญหาการทุจริต การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการ
ทุจริตในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๖. วิธีการด าเนินการ 
  น าผลการสอบสวน การตรวจสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย ภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มาสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แจ้งเวียนให้ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้รับทราบ เพ่ือให้ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีพฤติกรรมอยู่ในกรอบกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่พึงปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามอ านาจหน้าที่ ตลอดจนป้องกัน ระงับ ยับยั้งการกระท าที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตใน
การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตลอดจนสร้างมาตรการให้บริการบุคลากรในองค์กร 
และบุคคลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ความเข้าใจของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ตามอ านาจหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่พึงต้องปฏิบัติ ท าให้เกิดการป้องกัน 
ระงับ ยับยั้ง  การกระท าที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในการให้บริการบุคลากรในองค์กร และบุคคลทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการ 
       4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณา
ความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้ บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด จังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยเหตุผลนี้เอง
จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๓.วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได ้

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วน                จังหวัดปราจีนบุรี 

๖.วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีโดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และ
หน้าส่วนราชการเป็นกรรม และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่รับผิดชอบงานการเจ้า
หน้าทีเป็นเลขานุการ 
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  ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ 
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ครั้งที่ ๑ มีนาคม – เมษายน ครั้งที่ ๒ กันยายน – ตุลาคม 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
      กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ๑0.1 ใช้หลักคุณธรรมในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 
    10.๒ เป็นเครื่องมือให้กับฝ่ายบริหารในการ ก ากับติดตามเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานโดย
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีความโปร่งใส เปิดเผย โดยเฉพาะต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารทางราชการให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และบุคคลทั่วไปได้ทราบ 
สามารถเข้าตรวจดู รวมทั้งการสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐได้ ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทาง  
การบริหารงานบุคคล กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลถือ
เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแสดงความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความศรัทธาของบุคลากรในสังกัดและ
บุคคลทั่วไปต่อหน่วยงานของรัฐ 

๓.วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และ
บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

๖.วิธีด าเนินการ 
  จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแนวทางการบริหารงานบุคคล โดยแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ทุก
ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
      กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        - ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารและมีโอกาสได้ตรวจสอบผลการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ก่อให้เกิดความโปร่งใส 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการ 
       4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงบประมาณ  

การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย  หนังสือ            
สั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง
ระเบียบ กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงิน การคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ น    
มีการท างาน มีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ

ตรวจสอบได ้ 
3.3 ป ฏิ บั ติ ง าน ถู ก ต้ อ งต าม ระ เบี ย บ  ก ฎ ห ม าย  ห นั งสื อ สั่ ง ก า ร  ต ล อด จ น                           

มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการท างานให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2560 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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7. วิธีด าเนินการ  

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มี ก าร พั ฒ น าการบ ริ ห ารด้ าน ก าร เงิ น ก ารคลั งแล ะงบ ป ระม าณ อย่ า ง                          
มีประสิทธิภาพ  

10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัดและคุ้มค่ากับงบประมาณ 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการ 
       4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ ให้อยู่

ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย  

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเชิญประชาคมเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในการเคาะราคาประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ความหมายและความเข้าใจเรื่องประชาคม  “ประชาคม/ประชาสังคม” หรือ “Civil 
Society” ความหมายตามพจนานุกรม civil หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับพลเรือน หรือประชาชน มาจากค าว่า 
civilian ที่แปลว่า พลเรือนหรือประชาชน ส่วนค าว่า society แปลว่า สังคมสมาคม หมู่ชน การอยู่ร่วมกัน 
ฯประชาคม เป็นการรวมค าสองค าเข้าด้วยกัน คือ ประชาและสมาคม/สังคม ซึ่งทั้งสองค านี้มีความหมาย
ดังนี้ประชา หมายถึง ประชาชน หรือคนที่มากกว่า หนึ่งคนเข้ามาร่วมมือกัน สมาคม/สังคม หมายถึง การ
พบปะ ปรึกษาหารือ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนที่มีประเด็นร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันประชาคม 
เป็นกระบวนการ ที่ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการ และขั้นตอนที่ชัดเจน ที่จัดขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
คิดเห็นที่หลากหลาย ข้อสังเกต และ/หรือข้อสรุป ของประชาชนหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) ว่ามีความรู้สึก หรือมีความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร และ มีแนวทางที่จะแก้ปัญหา หรือผลักดันในประเด็นนั้น ๆ 
อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือเป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของการพัฒนา
นั้นประชาคมกับกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส ่วนท ้อ งถิ ่น  พ .ศ. 2548 หมวด 3 ว่าด้ วยการจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 16 ก าหนดให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาและความต้องการประเด็นพัฒนา และประเด็นทีเกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยต่าง ๆและข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนจึงได้ด าเนินการท า
หนังสือเชิญประชาคมท้องถิ่นเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในการเคาะราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็น
หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชานเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการเคาะราคาประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้
เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
  3.2 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit 
System) สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  
  3.3 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ภาคเอกชนที่เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชน ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดท าหนังสือเชิญประชาคมเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเคาะราคาประมูลจ้าง 
   6.2 หน่วยงานในพื้นท่ีโครงการ แจ้งรายชื่อประชาคมเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
       6.3 จัดท ารายงานการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประมูลเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เพ่ือให้ประชานเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการเคาะราคาประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้
เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
  10.2 การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit 
System) สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 
  10.3 ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นที่จะเสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
       4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการอบรม และสัมมนา ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ต้องพัฒนาโครงสร้างทาง

การเมืองการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย พัฒนาให้สังคมปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และจะต้อง
ก าหนด โครงสร้างทางการเมือง การปกครองให้เป็นไปตามปรัชญาและหลักการ  ประชาธิปไตยอย่าง
ครบถ้วน รวมทั้งต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง แบบประชาธิปไตย ทั้งนี้วัฒนธรรมทางการเมือง 
หมายถึง แบบแผน ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและองค์กรการเมือง ซึ่งเป็นผล
มาจากกระบวนการหล่อหลอม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่  ถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ประเทศที่พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับที่ดีแล้ว  ก็มักจะ
ก าหนดให้ประชาชนทุกระดับมีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามกฎหมายที่มีผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมในทุกมิติของกระบวนการทางการเมือง 
  การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องการสร้างชาติ โดยแบ่งรูปแบบของการสร้างชาติออกเป็น 2 
รูปแบบคือ การสร้างสถาบัน และการพัฒนาพลเมืองซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้จะคล้องจองกันในลักษณะหนึ่ง 
แนวความคิดนี้มุ่งที่การพัฒนาสถาบันบริหารและพัฒนาเครื่องมือของสถาบันนี้ไปพร้อมๆ  กันด้วย นั่นคือ 
การพัฒนากฎหมาย และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เพ่ือสร้างความสงบเรียบร้อยและประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และชุมชนแนวทางนี้ชี้ให้เห็นว่า ระบบบริหารเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับระดับของการพัฒนาการเมือง ระบบการเมือง ทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีระดับการพัฒนาสูง จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
บริหาร ตลอดจนชี้ให้เห็นว่า ระบบกฎหมายจะได้รับการพัฒนา เพ่ือด ารงความยุติธรรมของสังคมและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ภายใต้ระบบการเมืองที่มีการพัฒนา 
  ด้วยความส าคัญดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จึงได้จัดท าโครงการอบรม และสัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยให้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นแกนน าในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนแบบประชาธิปไตยให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด 
อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าทุกปี 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร การเมือง การปกครองของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ิมข้ึน   
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่าง

ต่อเนื่อง สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 3.3 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการแลกเปลี่ยน

แนวความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองให้มากยิ่งขึ้น   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการ 
6.๒ ประกาศแต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ 
6.๓ จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในอบรมฯ 
6.๔ ประสานหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
6.5 ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
6.6 แจ้งจัดหาพัสดุฯ 
6.7 สรุปรายงานผลการด าเนินการเมื่อแล้วเสร็จ 

7. ระยะเวลาด าเนินการน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน 1,000,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

บริหาร การเมือง การปกครองเพ่ิมข้ึน   
 10.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่าง

ต่อเนื่องสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 10.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด

แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง จัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองให้มากยิ่งขึ้น   
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

       4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

    การจัดท าคู่มือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย กลจักรส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการปกครองท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คือ 
ผู้บริหาร ข้าราชการประจ า สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชน  ที่ผ่านมาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มุ่งเน้นที่การพัฒนาเฉพาะผู้บริหารและข้าราชการเป็นส าคัญ แต่ในส่วนของ 
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” มักจะถูกละเลยและไม่ให้ความส าคัญมากนัก ทั้งที่เป็นกลจักรที่มีความส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากัน เหตุที่กล่าวว่าฝ่ายสภาท้องถิ่นมีความส าคัญเพราะ สภาเป็นฝ่ายที่ท าหน้าที่ในด้านนิติ
บัญญัติ การควบคุมการบริหาร และการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ อีกทั้งฝ่ายสภาท้องถิ่นยังมีบทบาทในเชิงความสัมพันธ์กับประชาชน โดยเป็นผู้ที่จะ
สะท้อนปัญหาความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่รวมถึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูล  
ข่าวสารระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดท าคู่มือเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ รวมทั้งการท าความ
เข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา หรือแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นคู่มือในการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ

ตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ รวมทั้งการท าความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา หรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   

 3.2 เพ่ือส่งเสริมใหส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นกลไกท างานที่มี
คุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างการยอมรับ
ของสถาบันสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีต่อสาธารณชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ เสนอขออนุมัติจัดท า 
6.๒ ด าเนินการจัดท าคู่มือ 
6.๓ น าเข้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ 
6.๔ ประกาศใช้คู่มือ 
6.5 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ รวมทั้งการท าความเข้าใจในข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา  

 10.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นกลไกท างานที่มีคุณภาพของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างการยอมรับของสถาบันสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีต่อสาธารณชน 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต 

        4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมรวมกลุ่มเครือข่ายภาครัฐ "ร่วมใจ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีนโยบายในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ

บุคลากร  ในรูปแบบการรวมกลุ่มเพ่ือเป็นเครือข่ายพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ  คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต  โดยความร่วมมือภายในหน่วยงานเพ่ือพัฒนางานให้สอดคล้องกับ
นโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งให้บุคลากร
ร่วมเครือข่ายในการพัฒนางานร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค ์ 

 เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกลุ่มเพ่ือเป็น
เครือข่าย ภาครัฐร่วมกันจัดท ากิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ  คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต  พัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น แลกเปลี่ยนความรู้และความ
คิดเห็นในการท างาน เสนอแนะแนวทางการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกมีความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ พนักงาน ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ   

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ร่วมจัดตั้งกลุ่มเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม ภายในส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้
เกิดคุณภาพ คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต ดังนี้ 

 6.1 ประชุมหารือเพ่ือสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริตสร้างความ
โปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ 

 6.2 เสนอแนะแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 6.3 ก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบ

ได้ ปลอดการทุจริต  เช่น  การใช้วัสดุต่างๆ 
  6.4  เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
           1) การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในทุกวันจันทร์ 
        2) การเข้าร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ในทุกวันจันทร์ 
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           3) ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ในการด าเนินกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต 

 6.5 ร่วมตรวจสอบ แจ้งเบาะแสหากพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน แจ้งผู้บริหารและ
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 บุคลากรในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกลุ่มเพ่ือเป็นเครือข่าย ภาครัฐร่วมกัน

จัดท ากิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ  คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปลอดการ
ทุจริต  พัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในการท างาน เสนอแนะ
แนวทางการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
องค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกมีความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   
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1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 ก าหนดให้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการคอร์รัปชั่น

ประเภทหนึ่ง ลักษณะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม   

ส่งผลให้มีการใช้อ านาจแทรกแซงกระบวนการตัดสินใจ ท าให้ขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

ขาดความเป็นกลาง ส่งผลกระทบต่อองค์กรและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ในฐานะองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรีเป็นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้

ตามแนวทางการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  จึงต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ

ปฏิบัติตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖ 

รวมทั้งตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับ

รู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับได้รับความคุ้มครอง

สิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้รับทราบ  

เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน 

หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงหลักการ  แนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ 

อย่างกว้างขวาง  สามารถเข้าตรวจสอบการท างาน และติดตามผลการด าเนินงานได้ในทุกขั้นตอน  องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้จัดท ามาตรการเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากร และประชาชนได้รับ
ทราบ 
  3.2 เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต 
  3.3 เกิดความตระหนักและเห็นควรส าคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 

  1. แจ้งหน่วยงานกองแผนและงบประมาณด าเนินการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ

องค์กร 

  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยติดบอร์ดขององค์กร 

  3. เผยแพร่ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2560  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากร และประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตามคู่มือ 
  3.2 บุคลากรและประชาชนได้รับทราบหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
ทุจริตขององค์กร 
  3.3 เกิดความตระหนักและเห็นควรส าคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต 

        4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมร่วมรณรงค์และบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/ภาครัฐ/ภาคประชาสังคมในการ

ต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ต้องมีการ

ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นบริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ ได้รับความ

สะดวก ปลอดภัย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามแนวนโยบาย

ของรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันและต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด้านการส่งเสริม สนับสนุนภาคีองค์กรเอกชน และเครือข่ายต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมเพ่ือให้กลไกประชารัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/

งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความสุจริต  โปร่งใส ปราศจากการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองปกครองส่วน

ท้องถิ่นใสสะอาด" ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวไปสู่การปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น   เพ่ือยกระดับ    

ค่าดัชนีในด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศในภาพรวมให้ได้ระดับคะแนนดีขึ้นกว่าเดิม จึงต้องให้

ความส าคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริตก็คือการร่วมเดินณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 

(ประเทศไทย) จังหวัดปราจีนบุรี  ในวันที่  9  ธันวาคมของทุกปี  โดยร่วมบูรณาการกับส านักงาน ป.ป.ช.

ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี และทุกภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

สากล 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้ความส าคัญในเรื่องการด าเนินงานโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกภาคส่วน  จึงได้

จัดท ามาตรการร่วมรณรงค์และบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/ภาครัฐ/ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในองค์กร 

  3.2 เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  3.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 

  - ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

  1. เสนอผู้บริหารเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

  2. แจ้งส่วนราชการเพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 

  3. ร่วมเดินรณรงค์ และเข้าร่วมกิจกรรมตามหน่วยงานผู้จัดแจ้งตามวัน เวลา และสถานที่

ที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 บุคลากรของหน่วยงานมีจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

  10.2 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น 

  10.3 ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐตามหลัก        

ธรรมาภิบาล 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


