แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

-1-

คำนำ
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อเป็นการแสดงเจตจานง
ทางการเมือ งในการต่อการการทุ จ ริ ต ของข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้า ราชการฝ่ ายบริห าร บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น โดยได้จัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สานั กงาน ป.ป.ช. ได้แจ้ ง ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
เป็ น สิ้ น สุ ด ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถเพิ่ ม เติ ม ปรั บ เปลี่ ย นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการ
และด าเนิ น การน าส่ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่ า นระบบ
e-PlanNACC ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึง ได้จัด ทาแผนปฏิบัติก ารป้อ งกัน การทุจ ริต
ประจาปี 2565ขึ้น
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สำรบัญ
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1

ส่วนที่ ๑ บทนำ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
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ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติป้องกันกำรทุจริต
มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กเยาวชน
มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

9
9
9
9
10
10
11
11
11
13

/3.2 การรับฟัง...

-3๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มิติที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อการต่อต้านการทุจริต
ส่วนที่ ๓ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
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13
13

14
14
14
14
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด การทุ จ ริ ต ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัด จ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือ ลัก ษณะปัญ หาของการทุจ ริต ที่เ กิด จากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

-5สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสำมำรถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกำส แม้ว่า ในปัจ จุบัน มีห น่ว ยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การป้อ งกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจู ง ใจ เป็ น ที่ย อมรั บ ว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สั งคมทุนนิยม ทาให้ คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาให้พฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่ ง ใส การทุ จริ ต ในปั จ จุ บั นมี รู ป แบบที่ ซั บซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจ ริตในเชิง นโยบายที่ทาให้การทุจ ริต กลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภ าพ ดังนั้นจึงกลายเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบ
การทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบว่าบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาให้
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
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2. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ.2546 การจั ด ตั้ ง องค์ ก ร
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ
ในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยาม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและ
มีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติยอมรับได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง

-7ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perception Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เ ป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น การขั บ เคลื่ อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกัน การทุจ ริต 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อ ยกระดับ จิ ตส านึ ก รั บ ผิ ดชอบในผลประโยชน์ ของสาธารณะของข้า ราชการฝ่ ายการเมือ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิ ดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานักรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดสุ พรรณบุรีส ามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลั กบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อัน จะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งยั่งยืน
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำปี 2565
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.1 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหารและ
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

1.1.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
1.1.3 (1) ประชุมประจาเดือนของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1.3 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน
รวม

1) โครงการการสร้างความโปร่งใสใน
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
2) โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวพระราชดาริและความยั่งยืน
ของสังคมไทย
3) โครงการอนุรักษ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) โครงการเยาวชนวิถีพุทธ

จานวน.....6.....โครงการ

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
กองการเจ้าหน้าที/่
สานักงานเลขานุการฯ

-

สานักปลัด

-

กองคลัง

7,230,000

กองช่าง

1,0๐๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข

1,250,000

กองการศึกษาฯ

9,480,000

- 10 มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร 2.1 แสดงเจตจานงทาง
ราชการเพื่อ การเมืองในการต่อต้าน
ป้องกันการ
การทุจริตของผู้บริหาร
ทุจริต
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้าน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี
2.2.1 (1) มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วน
ราชการ
2.2.2 (1) โครงการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานการเงิน การคลัง
2.2.2 (2) โครงการสร้างความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมการใช้
ทรัพย์สิน
2.2.3 (1) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานของยานพาหนะและ
เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
2.2.3 (2) โครงการเพิม่ ศักยภาพในการ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

สานักปลัด

-

กองการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

กองการเจ้าหน้าที่
-

-

กองคลัง

-

กองพัสดุฯ

1,100,000

กองยุทธศาสตร์ฯ

14,259,500

กองยุทธศาสตร์ฯ

2.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.3.2 มาตรการมอบอานาจของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

-

กองคลัง

-

กองการเจ้าหน้าที่

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่ 1) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรของ
หน่วยงาน/บุคคลในการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ดาเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

-

กองการเจ้าหน้าที/่
หน่วยตรวจสอบฯ

2.3 มาตรการใช้ดุลย
พินิจและอานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

- 11 -

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

2.5.1 มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบภายในทีไ่ ด้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2.5.2 (2) มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ
2.5.3 (1) มาตรการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2.5.3 (2) มาตรการดาเนินเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบคุ คลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีว่า
ทุจริตและปฏิบตั ิราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ
จานวน....15...โครงการ

รวม
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ปี 256
งบประมาณ
(บาท)
-

กองการเจ้าหน้าที่

-

หน่วยตรวจสอบฯ

-

หน่วยตรวจสอบฯ

-

สานักปลัด

หมายเหตุ

สานักปลัด

15,359,500

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบตั ิ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.1.1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
3.1.2 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ และป้าย
ประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
3.1.3 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ และป้าย
ประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
3.2.1 การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
3.2.2 (1) โครงการ อบจ.พบประชาชน
3.2.2 (2) มาตรการรับรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
3.2.3 กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
3.3.1 (1) กิจกรรมสร้างโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.3 (1) ตรวจติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
จานวน.....9....โครงการ

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวม
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ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

สานักปลัด

-

กองพัสดุฯ

-

กองยุทธศาสตร์ฯ

-

สานักปลัด

1,000,000
-

สานักงานเลขานุการฯ
สานักปลัด/
กองยุทธศาสตร์ฯ
สานักปลัด

-

กองยุทธศาสตร์ฯ

-

กองยุทธศาสตร์ฯ

1,000,000

หมายเหตุ

มิติ
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มีการจัดวางระบบ 4.1.1 การตรวจสอบภายในประจาปี
และรายงานการควบคุม 4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผล
ภายในตามที่
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และ
การบริหารงานบุคคล โดยผ่านเว็บไซต์
4.2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการดาเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณผ่าน
เว็บไซต์ และป้ายประกาศของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
4.3.1 โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ทางการเมืองของผู้นาท้องถิ่น
4.3.2 การประชุมคณะกรรมการ
ติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4.4 เสริมพลังการมีส่วน 4.4.2 มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
ร่วมของชุมชน
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
รวม
จานวน.....7.....โครงการ
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ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

หน่วยตรวจสอบฯ
หน่วยตรวจสอบฯ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

กองพัสดุฯ

700,000

สานักงานเลขานุการฯ

-

สานักงานเลขานุการฯ

-

สานักปลัด

700,000

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
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ส่วนที่ ๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัฒ น์มีรากฐานที่สาคัญจากการพัฒ นาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้ เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ย วข้องโดยตรงกับ การพั ฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมของคนในสั งคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้ าที่ ของรั ฐ ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดย
ความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรเพื่ อเป็ น ต้น แบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิ บัติ ตาม โดยได้ กาหนดแนวทางการส่ งเสริม พั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลาย และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ จัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกลไกบังคับใช้ประมวลจริยธรรม แบบบังคับใช้และขั้นตอนการลงโทษไว้อย่างชัดเจน
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเล็งเห็นความสาคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสานึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อ สั ตย์ สุ จ ริ ต รวมทั้ งมีก ารปรั บ เปลี่ ยนกระบวนทั ศน์ วัฒ นธรรมค่านิย ม ด้ วยการมีจิตส านึก ที่ดี ในการ
ปฏิ บั ติ งาน ประพฤติป ฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ างที่ ดีแ ก่ป ระชาชน จึ งได้จั ดท าโครงการเสริมสร้ างคุณ ธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สุขของประชาชน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้เข้าใจในหน้าที่ของตนไม่ให้กระทาการผิดวินัย
2. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในองค์ ก รแก่ บุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี

/3. เพื่อปลูก...

3. เพื่อปลูกจิตสานึกให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีคุณธรรม จริยธรรม
เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
4. เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒ นาจิตใจ และพัฒ นา
ตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็น
พลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการกระทาความดี รู้จักการ
ให้ การเสียสละ และการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
5. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ด้านคุณภาพ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน เกิดทักษะในการ
ทางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. วิธีการดาเนินการโครงการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม คือ
1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างความเข้าใจในหน้าที่ของตน ไม่ให้กระทาการผิดวินัย
โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2. การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมในหัวข้อ “ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข” เข้าร่วมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รู้รักสามัคคี
เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
ผาสุก เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังกัด (เด็กพิการ คนชรา ณ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ) การเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกสมาธิโดยการปฏิบัติธรรมหรือถวายปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
3. การจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ในวันสาคัญต่าง ๆ
4. การขัดทากิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาธิ
มีความสงบ สร้างจิตพิสัยเป็นคนดีมีคุณธรรม โดยการฝึกปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ
-/6..........

6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
7. งบประมาณดาเนินการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในหน้าที่ไม่ให้กระทาการผิดวินัย
2. เกิดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และน้อมนาเอกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และใน
การปฏิบัติราชการ
4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มี
จิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี
สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการกระทาความดี รู้จัก การให้ การ
เสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
5. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริห ารส่วนจังหวั ดสุพรรณบุรี ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประชุมประจาเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดสุ พรรณบุรี มีภ ารกิจที่ต้อ งรับ ผิ ดชอบเป็น จานวนมาก จึงจาเป็ น
ต้องการมีประชุมปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจ และติดตามงาน เพื่อให้การทางานของบุคลากรในองค์กรเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และพัฒ นาประสิทธิภ าพในการทางานให้ ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ บุคลากรใน
องค์กรมีส่ วนร่วมในการพัฒ นาและปรับ ปรุงนโยบาย และกระบวนการจัดการให้ ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทางานแก่บุคลากรในองค์กร
2. เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ บุ ค ลากรในองค์ก รมีส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาและปรับ ปรุงนโยบาย และ
กระบวนการจัดการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5. วิธีการดาเนินการโครงการ
จัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นประจาทุกเดือน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
7. งบประมาณดาเนินการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภ าพเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และมีการทางานอย่างสุจริตโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การสร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง การเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 เพื่อดาเนินการจัดเก็บภาษีให้เป็นตามกฎหมาย
โดยจัดเก็บภาษีน้ามันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ จัดเก็บอัตราลิตร/กิโลกรัมละ 4.54
สตางค์ และภาษียาสูบจัดเก็บในอัตรามวนละ 9.30 สตางค์ โดยกาหนดการชาระภาษีภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป และตามข้อบัญญั ติองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบารุง
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดสุ พรรณบุ รี (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยจัดเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของผู้ เข้าพั ก
โรงแรม กาหนดชาระภาษีภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ช่องทางการชาระภาษีก็เป็นสิ่งสาคัญ ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีหลากหลายช่องทางให้กับผู้ประกอบการได้เลือกชาระภาษี มี 4 ช่องทาง ช่องทาง
แรก คือผู้ประกอบการมายื่นแบบชาระภาษีได้ด้วยตนเอง ณ กองคลัง ช่องทางที่สองคือเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ
จั ด เก็ บ ภาษี ณ สถานประกอบการที่ ตั้ งอยู่ ตามแผนการออกให้ บ ริก ารรับ แบบที่ ได้ ก าหนดไว้ เพื่ อ เป็ น การ
ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่องทางที่สาม ชาระผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) ช่องทางที่สี่ ชาระภาษี
ผ่ านธนาคารกรุ งไทย ชื่อ บั ญ ชี องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด สุ พ รรณบุ รี (น้ ามั น และก๊ าซ) เลขที่ 710 – 0 –
39517 – 8 สาขาสุพรรณบุรี และค่าธรรมเนียมโรงแรม ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่
747 – 0 – 03453 – 6 สาขาถนนพระพันวษาและยังได้มีการให้บริการรับแบบชาระภาษีช่วงพักเที่ยง เพื่อ
เป็นการให้บริการอย่างทั่วถึง เวลา 12.00 – 13.00 น.
ดังนั้ น การปฏิบั ติงานหรือการบริห ารงานสิ่ งหนึ่งคือความโปร่ งใส การทางานต้องมีแผนการ
ปฏิบัติงานชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการหาแนวทาง/ช่วยกันป้องกันการทุจริตในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
จากการจัดเก็บภาษี
3.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งได้รับความสะดวกใน
การชาระภาษีบารุง อบจ.
3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
4. เป้าหมาย
4.1 คณะผู้บริหาร
4.2 ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
4.3 ผู้ประกอบการค้าน้ามันและก๊าซ ฯ ยาสูบและโรงแรม
/5. สถานที่...

5. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
๖. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับขององค์กร หรือแม้แต่หนังสือสั่งการเพื่อป้องกันการทุจริต
6.3 ส่งเสริมให้คณะผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมเพื่อป้องกันการทุจริตโดยตรง
6.4 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบชาระภาษี
6.5 จัดทาแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มยื่นแบบชาระภาษีและค่าธรรมเนียม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้เงินงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
10.1 จานวนบุคลากรของ กองคลัง มีความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
10.2 จานวนผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือชาระภาษีด้วยดี
10.3 จานวนคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ พนักงานจ้าง มีความตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดความโปร่งใสมากขึ้น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริและความยั่งยืนของสังคมไทย
๒. หลักการและเหตุผล
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชดาริชี้แนะแนว
ทางการดาเนิ น ชีวิตแกพสกนิ กรชาวไทย เพื่อให้ รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในรอบปี ที่ผ่าน
มา ส่ งผลให้ ทุ ก ประเทศต้ อ งวางมาตรการเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาวิ ก ฤตดั งกล่ า วภายใต้ น โยบายหลั ก โดยการลด
งบประมาณในส่วนที่ไม่จาเป็นลง ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันต้องอาศัยมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
หลายอย่ าง และที่ ส าคั ญ คือ เน้ น ให้ ป ระชาชน รู้จักดาเนิ นการตามแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพี ยง" เพื่ อน ามา
ประยุกต์ ในการดาเนิ น ชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่ มรายได้ในชีวิตประจาวัน ยกระดั บ
คุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เกิดเครือข่ายการประสานงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับประชาชนในจังหวัด
การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การนาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้กับชีวิตประจาวันเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุ บัน การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย แต่การกระจายไปถึงคนในชนบท
หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอ ต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้า
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีถูกทาลาย ภูมิความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นถู กลืมเลือน
และเริ่มสูญหายไป สิ่ งสาคัญ ก็คือความพอเพียงในการดารงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทาให้ คนไทยสามารถ
พึ่งตนเอง สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
ดังนั้ น องค์การบริห ารส่ วนจั งหวั ดสุ พรรณบุรี จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างพั ฒ นาท้องถิ่นตามแนว
พระราชดาริ และความยั่งยืนของสังคมไทย เพื่อนาปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางการปฏิบัติตน
ของประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประยุ ก ต์ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม รายได้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
๓.๓ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งชุ ม ชนที่ เข้ ม แข็ ง เกิ ด เครื อ ข่ า ยการประสานงานแลกเปลี่ ย น
องค์ความรู้ให้กับประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. เป้าหมาย
ประชาชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
/5. วิธ.ี ..

๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดทาโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริ และความยั่งยืนของสังคมไทย
๕.๒ ขออนุ มั ติ ด าเนิ น โครงการเสริ ม สร้างพั ฒ นาท้ องถิ่ น ตามแนวพระราชด าริ และความยั่ งยื น ของ
สังคมไทย
๕.๓ ดาเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริ และความยั่งยืนของสังคมไทย
๕.๔ สรุ ปและประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามโครงการเสริ ม สร้างพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามแนวพระราชด าริ
และความยั่งยืนของสังคมไทย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
๗. สถานที่ดาเนินการ
๑๐ อาเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาดูงาน ฝึกอบรมในต่างจังหวัด
๘. งบประมาณและค่าใช้จ่าย
7,230,000.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐. การติดตามประเมินผล
๑๐.๑ พิจารณาภาพรวมในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน
๑๐.๒ สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ เกิดการร่วมกลุ่มในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑.๒ เกิดสภาพชุมชนที่เข้มแข้ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 5
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็ น พื้น ที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้
ที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมในท้องถิ่น เป็ น ภารกิจ อัน หนึ่ งที่จะต้องดาเนิน การ และต้องดาเนิน การอย่างถูกต้องตามหลั ก
วิชาการ และมีความเหมาะสม เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรนั้นตลอดไป โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมตามมา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ทาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
ห่วงใย ในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณของ
ป่าไม้ในประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี ทาให้บางครั้ง
มนุษย์ลืมตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บวกกับการที่มีจานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกใช้ และถูกทาลายลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยที่ไม่มีการ
สร้างสิ่งทดแทนหรือร่วมกันอนุรักษ์อย่างจริงจัง ส่งผลให้ความสมดุลทางธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ซึ่งในปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติใหญ่หลวงมนุษย์ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันได้
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทาโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเป็ นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นาองค์กร อาสาสมัครภาคประชาชน เยาวชน และประชาชน
พร้อมทั้งนาศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวคิด และนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางมาปฏิบัติในชุมชน
ของตนเอง เพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ตั ว ให้ เข้ ากับ สภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลง และสามารถอยู่ ร่ว มกั น ธรรมชาติได้
อย่างสมดุล
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้เกิดการพัฒนา ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามแนวทางที่ถูกต้องเป็นการยกระดับความคิดและทัศนคติที่ดี
ของ กลุ่มผู้นาองค์กร อาสาสมัครภาคประชาชน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
๓.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เป้าหมาย
กลุ่มผู้นาองค์กร อาสาสมัครภาคประชาชน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

/5. วิธี...

๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดทาโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ ขออนุมัติดาเนินโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๓ ดาเนินโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๔ สรุปและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
๗. สถานที่ดาเนินงาน
๑๐ อาเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี และสถานที่ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมในต่างจังหวัด
๘. งบประมาณ
1,000,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐. การติดตามประเมินผล
๑๐.๑ พิจารณาภาพรวมในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน
๑๐.๒ สรุปผลการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ กลุ่มผู้นาองค์กร อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาความคิด และมีประสิทธิภาพในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑.๒ มีการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน และมีการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองสู่ความเป็นเลิศ
๑๑.๓ ประชาชนเกิดจิตสานึก และบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑๑.๔ เป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑๑.๕ กลุ่มผู้นาองค์กร อาสาสมัคร เยาวชนและประชาชน เกิดความภาคภูมิใจ สานึกรักท้องถิ่นของ
ตนสามารถพึ่งพาตนเองในการดารงชีวิต

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 6
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเยาวชนวิถีพุทธ
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันล้วนมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยหนึ่งในปัญหาสังคมที่สาคัญและ
เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนคือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ถือ
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย ทาให้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตและอนาคตของเด็ก
กลุ่มนี้ได้ อีกทั้งสังคมไทยในปัจจุบันผู้ปกครองให้เวลากับการทางานเพื่ อหารายได้มากกว่า ทาให้ไม่สามารถดูแล
พฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สามารถทาให้พวกเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือ
ถูกชักจูงให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน และป้องกันการเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข จึงได้เสนอโครงการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
โทษจากยาเสพติด และฝึกปฏิบัติหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็ก ให้
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง มีสติในการดาเนินชีวิต และสามารถปฏิบัติตนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมต่อไปได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน หน้าที่ 179 รายการที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา
การกีฬา มุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล โดยอาศัยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 22542 หมวด 2 มาตรา 17 ระบุว่า ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ดังนี้ ... (6) การจัดการศึกษา กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร่วมดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา (18) กิจการที่ได้มีการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบกับมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 4 และมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐาน
ที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย (สพฐ.15) (สมศ.12.3) ตัวบ่งชี้ที่ 5 มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป์/กีฬาและนันทนาการ (สพฐ.15.5) (สมศ.12.3.5) เป็นข้อ
ระเบียบในการดาเนินโครงการ
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดสุพรรณบุรี เล็งเห็ นถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชน โดยการได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ รวมถึงการได้ฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะสร้างเสริมให้เด็ก
และเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคาสอนของศาสนาในเบื้องต้นได้ จึงร่วมกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 , เขต 2 , เขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
อาชีวะศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการ
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี : โครงการเยาวชนวิถพี ุทธ ขึ้น
/3. วัตถุประสงค์...

๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาเบื้องต้น
3.๒ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ
๔. เป้าหมาย
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี
๕. วิธีดาเนินการ
5.1 วางแผน ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง/ดาเนินการขออนุมัติโครงการ
5.2 ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
5.3 ดาเนินการเข้าค่ายฝึกอบรมตามกาหนดการของโครงการ
5.4 ประเมินผลการดาเนินการโครงการ
5.5 สรุปผลการดาเนินโครงการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
๗. สถานที่ดาเนินงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี
๘. งบประมาณ

๑,25๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ดี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 - 2560 ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และปัจจุบัน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของภาครัฐ ได้ ถูก กาหนดเป็ น กลยุท ธ์ที่ ส าคัญ ของ
ยุท ธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่ง เป็น
การยกระดับให้การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
ในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ
ดัง นั้น เพื่อ เป็น การปฏิบัติต มติค ณะรัฐ มนตรีแ ละเพื่อ เป็น การขับ เคลื่อ นการดาเนิน การ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทาประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดาเนินการ
การจั ด ท าประกาศการแสดงเจตจ านงต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี

/7. ระยะ...

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ไม่กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
10.2 ผู้ บ ริห าร ข้าราชการ ลู กจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองการเจ้ าหน้ าที่ มีภ ารกิจหน้าที่ในการบริห ารงานบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับ ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง จานวนประมาณ 313 คน การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่มี
กระบวนการในการดาเนินงานหลายขั้นตอนและมีระเบียบ กฎหมายที่หลากหมาย ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยทักษะ ความ
ชานาญ และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา กฎหมายให้ถูกต้อง หากดาเนินการผิดพลาดจะทาให้กระทบต่อสิทธิ
สวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงาน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นธรรม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับสิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดความเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคคลทั่วไป ได้รับความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน เกี่ยวกับสิทธิที่จะพึงได้ตามกฎหมายและสิทธิของบุคคล
3.3 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคคลทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแบ่งงานให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลถือปฏิบัติโดยชัดเจน
6.2 จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
ตลอดจนหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล โดยให้ยึดมั่นในระบบคุณธรรม
6.3 ตรวจสอบสิทธิข้าราชการที่มีคุณสมบัติในการเลื่อนระดับและประกาศแจ้งให้ทราบ
6.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางช่องทางต่างๆ
6.5 จัดทาคู่มือการปฏิบัติราชการ

/7. ระยะ...

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส ไม่มีการร้องเรียน
10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีความพึงพอใจในการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการร้อยละ 80
10.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 9
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการเงิน การคลัง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
กองคลั ง องค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด สุ พ รรณบุ รี มีห น้ าที่ รับ ผิ ดชอบและปฏิ บั ติงานเกี่ยวกั บ
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่การขอเบิกเงิน การตรวจสอบฎีกาเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกเงิน
ทุกประเภท การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยมีส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีป ระกอบด้ว ย สานักปลัดองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด กองกิจการสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
กองการเจ้า หน้า ที่ กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองพัส ดุแ ละทรัพ ย์สิน กองช่า ง กองพัฒ นาชนบท
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าของงบประมาณเป็นผู้เบิกเงิน กองคลังใน
ฐานะหน่ ว ยงานคลั งจะต้ อ งตรวจฎี ก าเบิ ก เงิ น และเอกสารประกอบ ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ฎี ก าต่ อ
ปีงบประมาณ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง บางกรณีกฎหมายไม่ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจน ประกอบกับ
บุค ลากรขาดความรู้ค วามเข้าใจในระเบีย บ กฎหมาย ที่ใช้ป ฏิบัติง านเกี่ยวกับ การเงิน การคลัง หรือ ละเลย
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อาจทาให้การเบิกจ่ายเงินเกิดความเสี่ยงและมีการทุจริตเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการเบิก จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี และมีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จึงได้จั ดทามาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
การเงิน การคลังขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อเป็น แนวทางป้ องกันการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเบิก
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
3.๒ เพื่อป้องกัน ลดข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินและส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กากับดูแลมิให้เกิดการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ หรือละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3.๔ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาด
คุณธรรม จริยธรรม

/4.เป้าหมาย...

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.๑ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
4.๒ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีการดาเนินการ
6.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
ในขั้นตอนการขอเบิกเงิน การตรวจสอบฎีกาและเอกสารหลักฐานประกอบ และการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้มี
สิทธิรับเงิน
6.๒ จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
6.๓ จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสเป็นประจาทุกสามเดือน
6.๔ ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจาปีให้ประชาชนทราบ
6.๕ รายงานรายรับ – รายจ่ายประจาเดือนลงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
6.๖ จัดทาทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี
6.๗ จัดทางบการเงินประจาเดือนเสนอให้ผู้บริหารทราบ
6.๘ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
6.๙ จัดทาใบรายการตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน (งานจัดซื้อ/จัดจ้าง)
6.๑๐ ทาหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดทาฎีกาเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ ทาให้ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกคนผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
๑๐.๒ ทาให้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ทาให้เกิดความโปร่งใสในการทางานและประชาชนเชื่อมั่นในการให้บริการ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมการใช้ทรัพย์สิน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากการติดตามสถานการณ์การทุจริตคอรัปชั่นของประเทศไทย พบว่า การทุจริตคอรัปชั่นใน
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น (อปท.) เป็ น ที่ กล่ าวถึ งกัน มาก เพราะมีข้อกล่ าวหาต่ อนั กการเมืองท้อ งถิ่น และ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอรัปชั่นที่มีการกระทาในหลายรูปแบบ เช่น การยักยอก การแอบเอา
งบประมาณหรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน การเลือกจ้างและการทาสัญญาจ้างหรื อให้สัมปทานแก่พวกพ้อง
ของตน โดยการใช้ตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อ ประโยชน์ให้บริษัทห้างร้านของตนเอง และพรรคพวก
มีผ ลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อ น และการเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ห้างร้านซึ่งให้สัญญาจะให้
ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในทางอ้อม ทาให้ อปท. ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริห ารส่ว นตาบล ตลอดจนกรุ งเทพมหานครและเทศบาล ถูกจับตามองจากสังคมภายนอกว่า มี
การทุจริตคอรัปชั่นในทานองดังกล่าวหรือไม่
การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม ซึ่งถือเป็นหลักการสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราตระหนักดีถึงความสาคัญที่จะสร้างเครื่องมือเพื่อป้องกันการทุจริตร่ วมกัน
โดยที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะกระทาเพียงลาพังได้ จึงก่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างคุ้มค่า
3.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างในทุกกระบวนงานและทุกขั้นตอน
3.4 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 บุคลภายใน ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร ลูกจ้างและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
4.2 บุคคลภายนอก ประกอบด้วย ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงประชาชนในเขต
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

/๕. พื้นที่...

5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
- มี ก ารก าหนดหน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบให้ กั บ เจ้ าหน้ าปฏิ บั ติ งานตามที่ ได้รั บ มอบหมาย
โดยเคร่งครัด
- มีการประชุมชี้แจงนโยบายการทางานของผู้บริหาร
- ก าชับให้ เจ้ าหน้ าที่ ศึ กษาและปฏิ บั ติงานให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ คาสั่ ง หนั งสื อสั่ งการ และอื่ น ๆ
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้อง อย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
6.2 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ดังนี้
(1) มีการจัดทาประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ ณ ที่ทาการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2) ในขั้นตอนการจัดหาพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มี
การเปิดเผยข้อมูลประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้หลายช่องทาง มีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่และคณะทางานดาเนินการเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคา และจัดทาทะเบียนควบคุมการปิด
ประกาศและตรวจสอบการลงเว็บไซต์ ดังนี้
- ปิดประกาศ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- ลงประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทางอินเตอร์เน็ต เช่น บนเว็บไซด์
ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) เว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นต้น
- ส่งประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่ายสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทางไปรษณีย์ ให้กับหน่วยงาน
องค์กร บริษัท/ห้าง/ร้าน ต่าง ๆ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นต้น
(3) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
- ปิดประกาศ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- ลงประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทางอินเตอร์เน็ต เช่น บนเว็บไซด์ของ
กรมบัญชีกลาง (e-GP) เว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นต้น
- ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทางไปรษณีย์ ให้กับหน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ เช่น สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี , สานักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น
(4) จัดให้มีมุมจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือเอกสารที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุ , ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบันและที่ผ่านมา และมีคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อบริการแก่ประชาชนทั่วไป
6.3 การควบคุ ม พั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น มี การลงบั ญ ชี ห รือ ทะเบี ย น เพื่ อ ควบคุ ม พั ส ดุ โดยให้ มี
หลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบด้วยและเก็บรักษาพัสดุอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย
และครบถ้วน ในการเบิกจ่ายพัสดุ ต้องมีใบเบิกแล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้ง และการตรวจสอบพัสดุประจาปี
มีการแต่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของแต่ละหน่วยงาน ว่า การรับ จ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือ
มีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
/๖.๔ การรับเรื่อง...

6.4 การรั บ เรื่ อ งรับข้ อ ร้ อ งเรี ย น ด้านการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งขององค์ ก าร บริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยการเปิดช่องทางให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปสามารถร้ องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อพบความผิดปกติหรือความไม่ชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดย
มีการกาหนดขั้น ตอนกระบวนการและกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จ รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยฝ่ายนิติกร สานักปลัด อบจ.เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติได้
ร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด
10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิ น องค์การบริห ารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ปฏิบัติได้ร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด
10.3 การใช้ป ระโยชน์ ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทรัพย์สินทั้งหมด
10.4 การร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีจานวน
ไม่เกิน 2 โครงการ ของโครงการทั้งหมด โดยร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี
10.5 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานโดยปราศจากการทุจริต

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 11
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
นาระบบ E-LAAS มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารการคลังเพื่อ
รองรับ E-GOBERMEN ของภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ เกิดประสิทธิภ าพติดตามผลการดาเนินงานระบบ
งบประมาณ ระบบการจัดเก็บรายได้ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการบันทึกบัญชี การ
จัดทารายงานการเงิน การเบิกจ่ายรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมการจัดทาฎีกาและการออกเช็ค
พร้อมงบประกอบการแสดงฐานะทางการเงินครบถ้วนตามที่ระเบียบกาหนด เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีแนวทางให้องค์กรปกครองทั่วประเทศใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติทางานได้
สะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ง่ายและลดขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อนสามารถให้ข้อมูลผู้บริหารได้รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในเรื่ อ งดั งกล่ า วในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบการเบิกจ่ายในระบบ (e-laas) เพื่อให้สามารถติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมารณขององค์ก ารบริห ารส่ว นท้องถิ่น ได้อ ย่า งถูก ต้อ งและรวดเร็ว สามารถเป็น เครื่อ งมือ ใน การบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการนาระบบ E-LAAS มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่าย รวมไปถึง
ระบบบัญชีเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 เพื่อให้เกิดความเข้าใจการจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
3.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากับประโยชน์ และเกิดความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน
3.4 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามด้านรายรับ - รายจ่าย ระบบการเงินการคลังให้เป็นปัจจุบัน

/4. เป้าหมาย...

4. เป้าหมาย
4.1 ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
4.2 ข้าราชการฝ่ายประจา
4.3 บุคลากรทุกสานัก/กอง ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ พัสดุ
ธุรการ การจัดทาฎีกา จัดทาโครงการต่างๆ
4.4 ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
6.2 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล E-LAAS ในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
6.3 ตรวจสอบงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
6.4 ดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบบันทึกข้อมูล (E-LAAS)
6.5 ประเมินและติดตามผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณ
ไม่ใช้เงินงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ร้อยละ 100

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของยานพาหนะและเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
2. หลักการและเหตุผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ในการให้ บ ริ ก ารประชาชนในด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน คู คลอง ซึ่งมีความชารุดเสียหายอยู่ตลอดเวลา โดยในทางปฏิบัติหน่วยงานท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ประสบความเดือดร้อน ได้จัดทาหนังสือ
แจ้งความประสงค์ข อรับ การสนับ สนุน เครื่องจักรกล และออกค่าน้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรกล โดยไม่ใช้
น้ามันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการบูรณาการในการทางานร่วมกัน ทาให้เกิด
ความร่วมมือ ร่วมใจในการสร้างชุมชนให้มีสิ่งสาธารณะอยู่ในสภาพที่ดี
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการตรวจสอบในระดับพื้นที่จึงได้เสนอโครงการการเพิ่มประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของยานพาหนะและเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
เวลาการปฏิบัติงาน เวลาหยุด และประมาณการคร่าวๆ ในการใช้น้ามันเชื้อเพลิง สามารถตรวจสอบเส้นทางการ
เดินรถย้อนหลังได้ และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน รวมทั้งสามารถดูข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ ให้ส ามารถวางแผนในการเคลื่อ นย้ายเครื่อ งจัก รกลได้อ ย่างทัน ทางทีเ วลาเกิด สา
ธารณภัย
3.2 เพื่อควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ เครื่องจักรกล
3.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการทางานของบุคลากร
3.4 เพื่ อป้ องกัน ความสู ญ เสี ยทั้งชีวิต และทรัพ ย์สิ นที่ อาจเกิดจากการขับ รถที่ ประมาทและ
เลินเล่อ
4. เป้าหมาย
ใช้ ม าตรการติ ด ตั้ งระบบ GPS – TRACKING ในยานพาหนะเครื่ อ งจั ก รกล เพื่ อ ติ ด ตามและ
ควบคุมการขับขี่รถยนต์เครื่องจักรกลออกนอกพื้นที่ ควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ควบคุมการสูญหายของน้ามัน
และประมาณการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลในยามประสบภัยต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

/5. พื้นที่...

5. พื้นที่ดาเนินการ
5.1 เครื่องจักรกลและยานพาหนะของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5.2 เครื่องจักรกลและยานพาหนะของกองสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดยานพาหนะเครื่องจักรกลที่จะใช้ในการติดตั้งระบบ GPS – TRACKING
6.2 ดาเนินการเช่าพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์เดิม และเช่าทั้งระบบ
6.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณ
1,100,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9.1 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
9.2 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
9.3 กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้สามารถวางแผนในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลได้อย่างทันท่ว งทีในกรณีเกิด สา
ธารณภัย
10.2 ทาให้สามารถควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์
10.3 ทาให้ ส ามารถให้ การปฏิบัติงานเกิดประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิผ ลสูงสุ ดในการทางานของ
บุคลากร
10.4 ทาให้สามารถป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากการขับรถที่ประมาท
และเลินเล่อ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
ปั จจุ บั น สถานการณ์ ภัย พิบั ติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและความถี่ในการเกิดภั ยเพิ่ มมากขึ้นอีกทั้งยัง
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ
จานวนมาก จึงจาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นลาดับแรก
วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตั้งเป้าให้ “จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนาในด้านแหล่งผลิตอาหาร
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพมาตรฐานสู่ ส ากลเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา การกี ฬ าการท่ อ งเที่ ยว โดยใช้ ท รัพ ยากร
ธรรมชาติ อย่ างยั่ งยื น ชุมชนเข้มแข็งมีคุณ ภาพชี วิตที่ ดียึดการมีส่ ว นร่ว ม โดยปั จจุบั นในด้ านการท่ องเที่ยวได้
กาหนดให้มีการจัดงานประจาปี อาทิ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ งานตรุษจีน งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมือง
สุพรรณฯ งานอัศจรรย์ วัน สงกรานต์ งานทุ่งดอกกระเจียว สื่ อรักวันแม่ งานแห่เทียนพรรษา งานประเพณี ทิ้ง
กระจาด และงานทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี เป็นต้น ในด้านการกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาคอยู่เป็นประจา ประกอบกับการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิ จ มีห้ างสรรพสิ น ค้ าและศูน ย์การค้าขนาดใหญ่ เกิด ขึ้นเป็ น จานวนมาก ท าให้ มีนัก ท่องเที่ย ว
นักกีฬา และประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาจากทั่วทุกภาค ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมปัญ หายาเสพติด
และอุบัติเ หตุเ พิ่ม สูง ขึ้น จากปัญ หาดัง กล่า วการยกระดับ คุณ ภาพชีวิต และความปลอดภัยในทรัพย์สิ นของ
ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา และมีการบูรณาการทางาน
ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ระบบกล้องวีดีโอวงจรปิด สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมได้ผลเป็นอย่างดี จึงได้กาหนดให้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันชี วิตและทรัพย์สินด้วย
ระบบกล้ อ งวงจรปิ ด ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม ในจุ ด ที่ ยั งมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิด อาชญากรรมภายในเขตอ าเภอเมื อ ง
สุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าในการจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัด ได้เล็งเห็ นความสาคัญของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจน
ความเป็ นอยู่ของประชาชน และนั กท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
มาตรา 17 (23) ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในด้านการจัดให้มี
ระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด มุ่งเน้นในด้านการป้องกันอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ จัดทา
“โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” ขึ้น
/3. วัตถุ...

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ภายในเขตอาเภอเมืองสุพรรณบุรี มีระบบกล้องวงจรปิดมีศูนย์ควบคุมสั่งการกลางที่สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิดของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของ
ประชาชนในจัง หวัด สุพ รรณบุรี และสามารถนาภาพเหตุก ารณ์ไ ปเป็น ข้อ มูล และหลัก ฐานประกอบในการ
พิจารณาคดี กรณีเกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุ และภัยพิบัติต่างๆ
3.3 เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเชื่อมั่นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. เป้าหมาย
การดาเนินการจัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ พร้อมกับติดตั้งกล้อง (CCTV) เพื่อใช้ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดาเนินการ
๕.1 ขออนุมัติดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕.2 ดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้
5.2.๑ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุ พรรณบุ รี แขวงการทางสุ พรรณบุรี พิจารณาจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด มี
ขั้นตอนดังนี้
5.2.2 สารวจและร่วมประชุมสรุปจุดเสี่ยงต่างๆ และจัดทาข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน
5.2.3 ดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามระเบียบ
5.2.4 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
5.2.5 ฝึ ก อบรมการใช้งานแก่ บุ ค ลากร และที ม งานผู้ ดู แ ลระบบ เพื่ อ ดูแ ลซ่อ มบ ารุงและแก้ ไข
เบื้องต้น ให้สามารถใช้งานกล้องวิดีโอวงจรปิด ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ของระบบกล้อง
๕.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสร้างศูนย์ควบคุม สั่งการ แต่งตั้งคณะทางานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจาศูนย์
๕.4 กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการประสานงานกับ
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดสุ พ รรณบุ รี เพื่ อ ดาเนิน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
๕.5 สรุปและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
/7. ระยะ...
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณ
14,259,500.- บาท (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๙.๑ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑0.๑ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๑๑.2 สามารถแก้ ไขปั ญ หาอาชญากรรมในจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ในด้ า นปั ญ หายาเสพติ ด อุ บั ติ เหตุ
และเหตุร้ายต่า งๆ ให้ ล ดน้ อยลงและเจ้ าหน้าที่ตารวจสามารถประสานงานด้านข้อมูล ภาพจากกล้ องวงจรปิ ด
ในการติดตามแก้ไขเหตุร้ายได้
๑๑.3 ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และมีความอุ่นใจในการ
ดารงชีวิตมากขึ้น สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี
10.3 ทาให้สามารถให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการทางานของบุคลากร
10.4 ทาให้สามารถป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากการขับรถที่ประมาทและ
เลินเล่อ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด สุ พ รรณบุรี ได้ด าเนิ นการจัดเก็บ ภาษี ยาสู บ ภาษี น้ามัน และก๊าซ
ปิโตรเลียม ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555 โดย
มีผ ลบั งคับ ใช้ตั้งแต่วัน ที่ 3 ตุล าคม 2555 และจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจากผู้ เข้าพักในโรงแรม ตามข้อบัญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้า
พั กโรงแรม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2557 มี ผ ลบั งคั บใช้ ตั้งแต่ วัน ที่ 21 เมษายน 2557 เป็ น ต้น มา ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและเงินรายได้ตามมาตรา 24(1) ออก
ข้อบั ญ ญั ติจัดเก็บ ภาษีน้ ามัน ได้ไม่เกิน ลิตรละสิบสตางค์ ก๊าซปิโตรเลี ยมกิโลกรัมละไม่เกินสิ บสตางค์ (2) ออก
ข้อบัญ ญัติจัดเก็บภาษียาสูบได้ ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ (10) ออกข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ พัก ใน
โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว3431 ลงวันที่ 19
ตุ ลาคม 2552 ได้ แจ้ งแนวทางการพั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพการจั ดเก็ บรายได้ โดยให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจาปี เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น การ
ให้บริการรับชาระภาษีนอกสานักงานหรือการออกหน่วยบริการรับชาระภาษีเคลื่อ นที่ การให้บริการรับชาระภาษี
ในช่วงวันหยุดราชการในช่วงฤดูภาษี เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปตามข้อบัญญัติที่
กาหนดไว้ สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จากผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นการสร้างจิตสานึก และ
สร้างความซื่อสัตย์ให้แก่ลูกค้า ทาให้มี รายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถพึ่งพารายได้ของตนเองได้ จึงได้จัดทาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นการเชิญชวน และ
สร้างแรงจูงใจให้กับ ผู้ป ระกอบการมาชาระภาษีได้เพิ่ ม มากขึ้น และยัง เป็นการขยายฐานภาษีให้กับ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื ่อ เป็น การเชิญ ชวนให้ผู ้ป ระกอบการฯ มาช าระภาษีต รงเวลาและกระตุ ้น ให้
ผู้ประกอบการฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการชาระภาษี
3.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งได้รับความสะดวกในการ
ชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.4 เพื่อเป็นการสร้างความซื่อสัตย์ต่อการให้บริการกับลูกค้า
/4. เป้าหมาย...
4. เป้าหมาย
4.1 ผู้ ป ระกอบการค้ า ปลี ก ยาสู บ ผู้ ป ระกอบการค้ า ปลี ก น้ ามั น /ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย ม และ
ผู้ประกอบการโรงแรมมาชาระภาษีตามเวลาที่กาหนด

4.2 ผู้ ป ระกอบการค้ า ปลี ก ยาสู บ ผู้ ป ระกอบการค้ า ปลี ก น้ ามั น /ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย ม และ
ผู้ประกอบการโรงแรมให้ความสาคัญในการชาระภาษี
4.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถจัดเก็บบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ 10 อาเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตามเป้าหมาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
สถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 10 อาเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนการออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
6.2 แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม หรือ
ลดขึ้นตอนการทางาน หรือการบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
6.3 ประชุมคณะทางนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการจัด เก็บภาษี และค่าธรรมเนียม หรือ
ขัน้ ตอนการทางาน หรือการบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
6.4 จัดทาประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน และ
ปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์
6.5 จั ดทาคาสั่ งแต่งตั้งเจ้ าหน้าที่อานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน รับชาระภาษีในช่วงพักกลางวัน
6.6 จัดให้มีแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการชาระภาษีและค่าธรรมเนียม
6.7 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณ
ไม่ใช้เงินงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือและมาชาระภาษีในระยะเวลาที่กาหนด
10.1 สามารถลดขั้นตอนการชาระภาษี เกิดความสะดวกต่อผู้ประกอบการ
10.3 เจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
10.4 เกิดความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษีระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเป็นการสร้างความ
ซื่อสัตย์ให้กับผู้ประกอบการ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญ ญั ติ
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีก
หลายฉบั บที่บัญ ญัติอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ และ
อาจเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีจึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามอานาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ ให้ก ารดุล ยพิน ิจ ต่า งๆ ของผู้บ ริห ารเป็น ไปอย่า งรอบคอบ ถูก ต้อ งตามหลัก การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทาให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 การรวบรวมภารกิจ และอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เสนอเพื่อพิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่
6.2 จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามอานาจ
หน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 51 7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณ
ไม่ใช้เงินงบประมาณ

/7. ระยะ...

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การดาเนินการมอบหมายอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไป
ตามคาสั่งที่กาหนดไว้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่ องด้วยรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตร 279 บัญ ญัติให้ มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกลระบบในการบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงของแห่งการกระทา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรีจึงได้กาหนดโครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประพฤติปฏิบัติตนไปข้าราชการที่ดี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
3.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีตระหนักและให้
ความสาคัญกับการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
3.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ าราชการ ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานจ้ า ง ผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด่น
6.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
6.3 ประเมินผล/สรุปผลการจัดทาโครงการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

/7. ระยะ..

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีคุณธรรม จริยธรรม
มากขึ้น ตัวชี้วัดอาจจะวัดได้จาก
1. ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
2. ความรับผิดชอบในหน้าที่
3. ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“ในการปฏิบัติห น้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการ ทั้งนี้ต ามความเหมาะสมของแต่ล ะภารกิจ ” และจากคาแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพ รรณบุรีได้ยึดถือ
หลั ก ธรรมาภิ บ าล อั น ได้แ ก่ หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั กความโปร่งใส หลั กการมี ส่ ว นร่ว ม หลั ก ความ
รับ ผิดชอบ หลักความคุ้มค่า มาเป็น แนวในการบริห ารงาน อันจะนามาซึ่งการบริห ารจัดการที่มีประสิทธิภ าพ
เป็นหัวใจหลักของการนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ และตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้างความเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการทุกภาคส่วนในการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็น
ที่เชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน ตลอดจนสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเสมอภาค
เท่าเทียมกันและความถูกต้องชอบธรรม จึงได้จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การรบริห ารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

/6. วิธ.ี ..

6. วิธีดาเนินการ
การจั ดทาข้อตกลงการปฏิ บัติราชการของข้าราชการ ลู กจ้าง และพนั กงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สาคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน และเป็นหลักประกันองค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายขององค์กร ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดย
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่เป็นยอมรับโดยทั่วไป และตามที่ระเบียบกาหนด เหมาะสมกับ
ภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
3.2 เพื่อ สนั บ สนุ น ผู้ป ฏิบั ติงานทุกระดับให้ ส ามารถปฏิบัติหน้าที่ และดาเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานป้องกัน
การประพฤติมิ ช อบหรื อ การทุ จ ริ ต และเป็ น การลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิด ขึ้น จนท าให้ การดาเนิ น งานไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

/8.งบประมาณ...

6. วิธีดาเนินการ
6.1 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี
6.2 หน่วยตรวจสอบภายในดาเนินการออกตรวจส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ตามแผนการตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้
6.3 หน่ วยตรวจสอบภายในรวบรวมข้อบกพร่องต่างๆ จัดทารายงานเสนอแนะต่อผู้บริห าร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10.1 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้ดีขึ้น
10.3 การควบคุม และการกากับดูแลเป็นไปอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ
ได้อ ย่างทั่ว ถึงและเป็น ธรรม ประชาชนมีบ ทบาทในการตัด สิน ใจ การกากับ ดูแ ล การตรวจสอบ ตลอดจน
การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการ และการคลังที่พึ่งตนเองและเป็นอิสระมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ลดความผิดหรือข้อบกพร่อง รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการเกี่ยวข้อง จึงจาเป็นต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
3.2 เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการกากั บ ดู แ ลที่ ดี และความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระใน
การเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
6.2 การให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และชี้แจงข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และองค์กรอิสระ
6.3 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด สุ พ รรณบุ รี ด าเนิ น การปรับ ปรุงแก้ ไขตามข้ อ ทั ก ท้ ว ง และ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ
/7. ระยะ...

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10.1 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติร าชการ มุ่ง ให้เ กิด ประโยชน์สุข แก่ป ระชาชน โดยยึด ประชาชนเป็น ศูน ย์ก ลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ
มีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บ าบั ดทุกข์ บ ารุงสุ ข ตลอดจนดาเนิ น การแก้ไขปัญ หาความเดื อดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ
ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม องค์การบริห ารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดาเนินการให้ มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดาเนินการ
กรณี มีเรื่องร้องเรีย นกล่ าวหาบุคลากรในองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดสุ พรรณบุรีปฏิบัติห น้าที่
ราชการตามอานาจหน้ าที่โดยมิช อบ องค์การบริห ารส่ วนจังหวัดสุ พ รรณบุรีจะดาเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และลงโทษผู้กระทาผิดการทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสม

/7. ระยะ...

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้ บ ริห าร ข้าราชการ ลู กจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ไม่กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
10.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และขั้นตอนการ
ลงโทษผู้กระทาผิดการทุจริตอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 21
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กาหนดให้สิทธิแก่ประชาชนในการ
เข้าถึงและรับรู้ในข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และข้อมูลข่าวสารต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถรับรู้ รับทราบ
และสามารถเข้าตรวจดูหรือขอเอกสารทางราชการได้เสมอ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการ
ทางานหน่วยงานของรับ
สานั ก ปลั ดองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด มีห น้าที่รับ ผิ ดชอบเกี่ยวกับงานประชาสั มพั นธ์ข้อมู ล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรม โครงการด้านต่าง ๆ บทบาทอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่ อสื่ อให้ ป ระชาชนรับ รู้ รับ ทราบ ตามช่องทางต่าง ๆ ให้ มากที่สุ ด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อ
อินเตอร์เน็ต และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การสื่อสารตามช่องทางที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงเป็นช่องทางสื่อสารที่มี
ความสาคัญในการสื่อสารให้ ป ระชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ ประชาชนที่ต้องการ
ตรวจสอบดาเนิ น งานหน่ ว ยงานของรัฐ ได้กระทากิจการใดๆ ไปโดยถูกต้อง ชอบธรรมเป็ นไปตามที่ระเบีย บ
กฎหมายกาหนดหรือไม่ โดยประชาชนสามารถขอตรวจดูข้อมูลหรือขอเอกสารของทางราชการได้ประกอบกับ
นโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้รับทราบ และสามารถเข้าตรวจดูหรือขอเอกสารของทางราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อสร้างความโปร่งใสให้หน่วยงาน อึกทั้งยังเป็นการเสร้างเครือข่ายให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการทางานของหน่วยงาน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงจัดทาโครงการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น

/3. วัตถุ...

๓ วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ออกสู่สาธารณชนให้ได้รับรู้รับทราบ
๓.๒ เพื ่อ เสริม สร้า งความรู้ค วามเข้า ใจให้ป ระชาชนในเรื่อ งบทบาทอานาจหน้า ที ่ข อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนรับทราบความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและ
ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
๓.๔ เพื่อเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทางราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ของรัฐ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่
ทัน สมัย มีข้อมูลครบถ้วนเกี่ย วกับ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น การกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการสืบคนข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลของประชาชน
๖.๒ จัดทาข้อมูล ข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ ป้ายไวนิล
ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้ ายไฟอักษรวิ่ง จัดทาสื่อวิทยุ โทรทั ศน์ และจัดทาข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบจ.
เฟสบุ๊กและเว็บไซต์อื่น ๆ ดังนี้
(๑) จัดพิมพ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
(๒) จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
(๓) จัดทาแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
(๔) จั ด ทาข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยจั ด ส่ ง ให้ ส ถานี ส่ ง กระจายเสี ย งและ
หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน สถานีวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวี
(๕) จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารทางป้ายไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด และป้ายไฟ
อักษรวิ่ง
(๖) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทางโทรทัศน์
(๗) จั ดทาข่าวประชาสั มพัน ธ์ข้อมูล ข่าวสารเผยแพร่ประชาสั มพัน ธ์ทางเว็บไซต์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์อื่น ๆ เข่น เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น
/6.3 ดาเนิน ...

6.3 ดาเนิ น การเผยแพร่ ข้ อมู ล การจั ดซื้ อ - จั ดจ้ าง ทางเว็บ ไซต์ อ งค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัด
สุพรรณบุรี และป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕65
๘. งบประมาณดาเนินการ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐ ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชน องค์ ก รภาครั ฐ และภาคเอกชน รั บ รู้ รั บ ทราบ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผลงาน
โครงการ/กิจกรรม เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๑๐.๒ ประชาชนรับ ทราบความเคลื่ อ นไหวของหน่ ว ยงาน สามารถเข้าถึ งข้อมู ล ข่ าวสาร และ
ตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานได้มากขึ้น
๑๐.๓ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีเพิ่มมากขึ้น

