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ค าน า 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ี หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานา
อารยประเทศ ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป พร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย 
ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ีถูกต้อง รวมทั้ง เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 โดยประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต  มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.
2560-2564) ท่ีก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” 
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 

1. การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อตอ้งการ 
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ 
ในปจัจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แมว้่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี ้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญช ีการจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แมว้่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปอ้งกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปจัจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นหว่งโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 



เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก ่การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับคา่ตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไมเ่พียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่ง 
ท่ีท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ี 
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ใหก้ับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปจัจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
นอ้ยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

7) มีคา่นิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวตอ่กฎหมายของบา้นเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดงักล่าวข้างต้น เป็นเพียง 
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ 
เส่ียงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปญัหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปญัหา 
ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลใหภ้าพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างป ี2555 – 2558 อยูท่ี่ 35 - 38 คะแนน จาก 
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยูอ่ันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศ 
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนใหเ้ห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แมว้่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อตา้นการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 



ท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปญัหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน 
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปญัหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้ 
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลใหก้ารท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา 
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อยา่งเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยูเ่ป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงป ีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในป ีพ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ 
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องม ี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อใหก้ารด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนแบบ ด้านการปอ้งกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) 
เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผน 

1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี 

2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 



3) เพื่อใหก้ารบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี(Good Governance) 

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก ่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อใหเ้กิดขอ้สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปญัหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของขา้ราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรีท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อตา้นการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด ร่วมท า รว่มตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึง่การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเขม้แข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนใหเ้ป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 
 



ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

พ.ศ.2561 – 2564 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไมท่น
ต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
1.1.2มาตรการ “สง่เสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี” 
1.1.3กิจกรรมใหค้วามรู้เร่ือง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี 

50,000 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 
 
- 
 
 
 
- 

สป 
 

สป 
 
 
 

สป 
 
 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แกผู่้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี 
1.2.2(1) โครงการบริการ
ประชาชน รับช าระเงินค่าภาษี
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในวันท างาน
ปกตินอกเวลาราชการ ของกอง
คลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี 
1.2.2 (2)ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี  
1.2.3 โครงการสรา้งอาชีพ สรา้ง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
- 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
- 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
- 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
- 

สป 
 
 
 
 
 
 
 
คลัง 
 
 
 
 
 
 
 
ช่าง 
 
 
ศษ 
 
 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 
 

1.3.1โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้นักเรียนโรงเรียนหรเทพ
(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) 
กิจกรรม“โตไปไม่โกง” 
1.3.2(1)โครงการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติ
ธรรมเสริมสร้างความประพฤติ
นักเรียนครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

ศึกษา 
 
 
 
ศึกษา 
 
 
 
 



  
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไมท่น
ต่อการทุจริต 
 
 
 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 

1.3.2 (2)โครงการเข้าค่ายทักษะ
ชีวิตแนวพุทธ 
1.3.2 (3)โครงการเข้าค่ายพุทธ
บุตร-พุทธิดา 
1.3.3โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 

150,000 
 

150,000 
 

200,000 
 
 

150,000 
 

150,000 
 

200,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

200,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

200,000 
 

ศึกษา 
 
ศึกษา 
 
 

รวม มิติที่ 1      12 โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000  

 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2 การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

- - - - สป 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.2 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2.2.2กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การรับเอกสารย่ืนเสนอราคา 
2.2.3 (1) กิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
2.2.3 (2) โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

100,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

100,000 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

100,000 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

100,000 
 

สป 
 
 
 
 
พด 
 
พด 
 
พด 
 
สป 

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2มาตรการ การมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

สป 
 

สป 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.3กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ศษ 
 
 

ศษ 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2 การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 มาตรการ จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
2.5.2 (1) มาตรการ ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
2.5.2 (2)  มาตรการ "ใหค้วาม
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
2.5.3 มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน” 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

สป 
 
สป 
 
 
ตรวจส
อบ 
 
 
 
 
สป 
 

รวม มิติที่ 2      14 โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000  
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3 การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
3.1.2 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงินการคลังและ
การรับเร่ืองราวร้องเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง 
3.1.3มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วน              
จังหวัดสระบุรี” 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

สป 
 
 
 
คลัง 
 
 
 
สป 
 
 
 
 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1การด าเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี 
3.2.2 โครงการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรีเคลื่อนที่ 
3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 
 

20,000 
 
- 

- 
 
 

20,000 
 
- 

- 
 
 

20,000 
 
- 

- 
 
 

20,000 
 
- 

สป 
 
 

สป 
 

สป 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา อบจ. 
3.3.1 (2) โครงการการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.
สระบุรี  

- 
 
 

615,000 
 
 

- 
 
 

615,000 
 
 

- 
 
 

615,000 
 
 

- 
 
 

615,000 
 

แผน 
 
 
แผน 
 

 



 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน  
 
 
 
 
 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (3) การจัดท าข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี 
3.3.2 กิจกรรมการจัดหาตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ 
3.3.3กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
3.3.3 (1) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ. 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

แผน 
 
 
 
พด 
 
แผน 
 
 
แผน 
 
 

รวม มิติที่ 3      12 โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 635,000 635,000 635,000 635,000  
 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4 การสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามที่คณะ 
กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน
ก าหนด  
 

4.1.1 (1) การจัดท าแผนการ 
ตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 
4.1.1 (2) การจัดท ารายงาน 
การควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

ตรวจส
อบ 
 
ตรวจส
อบ 
ตรวจส
อบ 
ตรวจส
อบ 
 

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้  
 

4.2.1มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การ
โอน ย้าย 
4.2.2(1)กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
4.2.2(2)กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
4.2.3 กิจกรรมการจัดหาตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

สป 
 
 
 
 
คลัง 
 
 
คลัง 
 
 
 
พด 

 
 
 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น  
 

4.3.1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
4.3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

กิจฯ 
 
 
กิจฯ 
 
 
กิจฯ 
 
 
 
กิจฯ 

4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1  กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
4.4.2 มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 

100,000 
 
 
- 

100,000 
 
 
- 

100,000 
 
 
- 

100,000 
 
 
- 

กิจฯ 
 
 
กิจฯ 

รวม มิติที่ 4      14 โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 160,000 130,000 130,000 160,000  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปน็หลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแยง้ภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปญัหาการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง 
ในสถานการณ์วิกฤติปญัหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกัน
ว่าการท่ีจะท าให้ปัญหาการคอร์รัปช่ันลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคม อย่างเข้มงวด
จริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปล่ียนแปลง
ค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปช่ัน ท้ังนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย 
ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาล
ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความ
หลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ
โปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรร
มาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เปน็เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ 
จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง    หรือวิธีการด าเนินงาน ท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ
เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขึ้น 
 
 
 



3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กร
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                    
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 50,000 บาท 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม  และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 

 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 



  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน                      
    จังหวัดสระบุรี” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2557 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ก าหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าท่ีด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัด ท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง , มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการ
เรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดใหข้้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ควรน า       แนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 



 3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ               
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน    และ
ต่อสังคม ตามล าดับ 
 3.5 เพื่อปอ้งกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดเผยเป็น
การท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นขอ้มูลขา่วสารท่ีต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี       
             

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 



 
  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนใหก้ับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
    ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบ                   
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนา
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ
และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์    ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  เพื่อปอ้งกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้บุคลากรทุกคนท างานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี                         
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปช่ันมุ่งสู่การเป็น
ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 
 



 
4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และใหค้วามรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ตัวชี้วัด 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี  มีความเขา้ใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี มีความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 

  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผู้่บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน  
    จังหวัดสระบุรี 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล 
 
 
 
 



 
จริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2552 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) พ.ศ.2557            
ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2557 ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกอย่างท่ีขาดไม่ได้ คือ คุณธรรม 
จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ท้ังกาย วาจา ใจ ท้ังต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนท่ีท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเอง
แล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้มา
รับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจ ท่ีจะเข้ามารับบริการท่ีองค์กรนั้นๆ  และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมท้ังในด้านคน ได้แก่ บุคลากร ท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังกล่าวนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี ใหเ้กิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
 3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 ผู้บริหาร      จ านวน   6   คน 
 4.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  29  คน 
   4.3 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  91  คน 
 4.4 ข้าราชการครู    จ านวน  18  คน 
 4.5 ลูกจ้างประจ า    จ านวน  16  คน 
 4.6 พนักงานจ้าง    จ านวน  68  คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยเชิญ
วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือ
ท ากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 
 
 
 
 



 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 300,000 บาท 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี                    
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประเมินความพึงพอใจการปฏิบั ติ                
แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรมติงานของพนักงาน  
 

  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

 (โครงการที่ 1) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริการประชาชน รับช าระเงินค่าภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ  
   ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันท างานปกตินอกเวลาราชการ ของกองคลัง องค์การ  
   บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกองคลัง ได้เห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้านเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และอ านวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีไม่มีเวลามาติดต่อราชการในวันและ
เวลาท าการปกติ สามารถมีทางเลือกในการติดต่อราชการนอกเวลาท าการปกติได้ เพื่อให้การบริการรับช าระภาษี
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก  ผู้
พักในโรงแรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานในปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้นน ามาซึ่ง
ผลประโยชน์ของทางราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริการสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 



4. เป้าหมาย 
 จากการจัดท าโครงการให้บริการประชาชนรับช าระเงินในวันท างานปกตินอกเวลาราชการเป็นก าร
ปรับปรุงการท างานของทางราชการ เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาเสียภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประเภทน้ ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ได้รับความพึงพอใจ
ด้านการอ านวยความสะดวกเป็นส าคัญ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
          ห้องรับช าระภาษี และค่าธรรมเนียม กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ของกองคลัง สลับเปล่ียนหมุนเวียนการปฏิบัติ
หน้าท่ีการให้บริการรับช าระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมจากประชาชนผู้มาขอรับบริการใน 
วันท างานปกตินอกเวลาราชการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงพักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.  
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
 10.2 เป็นทางเลือกอีก 1 ช่องทาง ให้กับประชาชน 
 10.3 เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 

 (โครงการที่ 2) 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี  
 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  ท่ี

ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกว่าสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตกในประเทศท่ี
ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจึงได้
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง 
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษและผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็น       
การสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสมลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นท่ีนั้นๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดท าโครงการ “ปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นท่ี จังหวัดสระบุรี” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีว่างเปล่าในเขตกองช่างองค์การ



บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมท้ังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

ร่วมกัน 
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพื้นท่ี      สี

เขียวในจังหวัดสระบุรี 
3.3 เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันเกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า

ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ     คลาย

ร้อนแก่ประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้จ านวน 20,000 ต้น 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีสาธารณะในเขตจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนใน

ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีให้จัดเตรียมสถานท่ี     เพื่อ

ปลูกต้นไม้ 
6.3 จัดซื้อกล้าไม้พันธุ์ไม้เพื่อใช้ในโครงการ 
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนและ

ประชาชนในท้องถิ่น 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
600,000 บาท 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเขา้ใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
10.2 ท าให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชน ใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น 

ในชุมชน 



 

   1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักและเหตุผล 
   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจนของราษฎร พร้อมท้ังได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน”               และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  จึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทท่ีอยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให ้นักเรียน ผู้ปกครอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) จึงจัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) 
 3.2 นักเรียน ผู้ปกครอง สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ใหก้ับตนเอง 
 3.3 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4.  เป้าหมายโครงการ  
           นักเรียน  ผู้ปกครอง โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพ 
 

5.  วิธีด าเนินการ  
 5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 5.2 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
 5.3 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 – 2564 

 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    
            โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี)   
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) 
 
 



9.  งบประมาณในการด าเนินการ  
             ไม่ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ 

10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

             1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียนโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) 
   กิจกรรม“โตไปไม่โกง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น  คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน (6) จัดการศึกษา (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียนโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมคุ้มกันและค่านิยม
ท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกงมีจิต
สาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระท า
ใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปช่ันและการโกงทุก

รูปแบบ      
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม  
 



4.  เป้าหมายโครงการ  
เด็กและเยาวชนโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) จ านวน 350 คน 
 

5.  วิธีด าเนินการ  
5.1 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการด าเนินงาน 

 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร 
 5.3  ประสานงาน วางแผน ก าหนดหลักสูตรการอบรม และมอบหมายงาน  

5.4 ด าเนินการตามโครงการ 
5.5  สรุปผลการด าเนินการโครงการ  
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 – 2564 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) 
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

9.  งบประมาณในการด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกง          ทุก
รูปแบบ                   
           10.3  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  
 

  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

 (โครงการที่ 1) 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเสริมสร้างความประพฤตินักเรียน    
    ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. หลักและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงและการแข่งขันกันอย่างสูง ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุเพิ่มมากขึ้นค่านิยม 
และวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมบริโภคนิยม ขณะเดียวกันความเส่ือมทางด้านจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากจน น่า
วิตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเส่ือมทางด้านจิตใจท่ีเกิดกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมความรุนแรง
ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ข่าวอาชญากรรมต่างๆ ล้วนมีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องในการก่อเหตุ ดังนั้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เยาวชนมีความเส่ือมทางด้านจิตใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและเต็มเป่ียมด้วยคุณธรรม 
จึงควรน าเด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาเพื่อให้รู้จักควบคุมตนเอง 
ลดละเลิก ส่ิงท่ีไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่ส่ิงท่ีดีงาม รู้หน้าท่ีตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน 



รอบคอบในการด าเนินชีวิต พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติ โดยโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม 
มีส านึกรักษาชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในอันท่ีจะปฏิรูปประเทศได้มีระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีถูกต้องเท่ียงธรรมมีธรรมาภิบาล โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของบุคคลในชาติ และมีนโยบายด้านการศึกษา คือ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และค่านิยมหลักของคนไทย โดยให้สถานศึกษาทุกแห่ง 
เร่งสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อจักเป็นผู้สืบทอดและสร้างประเทศ
ให้แข็งแกร่งสืบต่อไป ประกอบกับตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติธรรม เสริมสร้างความประพฤตินักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษานี้ขึ้น   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา     ให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 3.3  เพื่อส่งเสริมและจรรโลงพระศาสนา ให้ศาสนาเจริญมั่นคงอยู่สืบต่อไป ด้วยการยึดถือและน ามา
ปฏิบัติ  
 

4. เป้าหมายโครงการ  
  เด็ก ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) จ านวน 400 คน 
 

5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประสานงานกับโรงเรียน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส ารวจจ านวนครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 5.3 ประสานงาน วางแผน ก าหนดหลักสูตรการอบรม และมอบหมายงาน  

5.4 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
5.5  สรุปผลการด าเนินการโครงการ  
 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 – 2564 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) 
 

9.  งบประมาณในการด าเนินการ  
  จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 



10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนาซึ่งจะช่วยขัด
เกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้นอันจะน าไปสู่การด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 
 10.2 เด็กและเยาวชนประพฤติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 
 10.3 เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 10.4 พระพุทธศาสนา เจริญมั่นคงอยู่สืบต่อไป ด้วยการยึดถือและน ามาปฏิบัติ  
 

 (โครงการที่ 2) 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ทักษะชีวิตแนวพุทธ” 
 

2. หลักและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เกิดปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าท่ีผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมได้ส่งผลถึง เด็ก เยาวชน 
และประชาชนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้เกิดการหลงผิดและมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ขาดระเบียบวินัยขาด 
ภูมิคุ้มกันท่ีดีขาดความมั่นคงทางจิตใจ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ ปัญหาการก่ออาชญากรรม  
และปัญหาทางด้านสุขภาพและปัญหาคุณภาพชีวิต 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงคุณค่าของเด็กและเยาวชน คือ พลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต และตระหนักถึงอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ให้เป็นคนดี มีความรู้         คู่
คุณธรรมมีส านึกรักษาชาติ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในอันท่ีจะปฏิรูปประเทศ
ให้ได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีถูกต้องเท่ียงธรรมมีธรรมาภิบาล โดยมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข และมุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของบุคคลในชาติ และมีนโยบายด้านการศึกษาคือการพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และค่านิยมหลักของคนไทย โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งเร่งสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อจักเป็นผู้สืบ
ทอดและสร้างประเทศให้แข็งแกร่งสืบต่อไป ประกอบกับตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงร่วมมือกับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ในการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ทักษะชีวิตแนวพุทธ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 นี้ขึ้น เพื่อ
พัฒนาจิตและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติตน
ท่ีดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก 
น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบต่อไป 
 
 
 
 
 



3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบั ติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน                      
          3.3  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและตระหนักถึงบทบาทของหน้าท่ีของตนเอง และการมีส่วนร่วม  

           3.4  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 
           3.5  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีความกตัญญู
ส านึกดีต่อบุพการีและครอบครัว 
 

4.  เป้าหมายโครงการ  
            จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี จ านวน 500 คน 
 

5.  วิธีด าเนินการ  
 5.1  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประสานงานกับโรงเรียน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส ารวจจ านวนครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 5.3  ประสานงาน วางแผน ก าหนดหลักสูตรการอบรม และมอบหมายงาน  

5.4 จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ทักษะชีวิตแนวพุทธ” 
5.5  สรุปผลการด าเนินการโครงการ 
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 – 2564 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน 
 ณ ห้องประชุมสัมมนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และโรงเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี 
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

9.  งบประมาณในการด าเนินการ  
 จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด ความสัมพันธ์สามัคคีใน
หมู่คณะ 
 10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน                      
 10.3  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและตระหนักถึงบทบาทของหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม  
 10.4  ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 10.5  ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีความกตัญญูส านึกดีต่อ
บุพการี และครอบครัว 
 
 
 



 (โครงการที่ 3) 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “พุทธบุตร พุทธธิดา” 
2. หลักและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงและการแข่งขันกันอย่างสูง ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุเพิ่มมากขึ้นค่านิยม
และวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมบริโภคนิยม ขณะเดียวกันความเส่ือมทางด้านจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากจนน่า 
วิตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเส่ือมทางด้านจิตใจท่ีเกิดกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมความรุนแรง
ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ข่าวอาชญากรรมต่างๆ ล้วนมีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องในการก่อเหตุ ดังนั้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เยาวชนมีความเส่ือมทางด้านจิตใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและเต็มเป่ียมด้วยคุณธรรม 
จึงควรน าเด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาเพื่อให้รู้จักควบคุมตนเอง 
ลดละเลิก ส่ิงท่ีไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่ส่ิงท่ีดีงาม รู้หน้าท่ีตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน 
รอบคอบในการด าเนินชีวิต พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติ  
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน ผู้ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรมมีส านึก
รักษาชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในอันท่ีจะปฏิรูปประเทศได้มีระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยท่ีถูกต้องเท่ียงธรรมมีธรรมาภิบาล โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของบุคคลในชาติ และมีนโยบายด้านการศึกษาคือการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย  และค่านิยมหลักของคนไทย โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่ง
สร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อจักเป็นผู้สืบทอดและสร้างประเทศให้
แข็งแกร่งสืบต่อไป ประกอบกับตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  จึงร่วมมือกับโรงเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี ในการจัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม “พุทธบุตร พุทธธิดา”นี้ขึ้น   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนาให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 3.3 เพื่อส่งเสริมและจรรโลงพระศาสนา ให้ศาสนาเจริญมั่นคงอยู่สืบต่อไป ด้วยการยึดถือและน ามาปฏิบัติ  
 

4.  เป้าหมายโครงการ  
          จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี จ านวน 500 คน 
 

5.  วิธีด าเนินการ  
 5.1  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประสานงานกับโรงเรียน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส ารวจจ านวนครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 5.3  ประสานงาน วางแผน ก าหนดหลักสูตรการอบรม และมอบหมายงาน 

5.4 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 



5.5  สรุปผลการด าเนินการโครงการ  
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 – 2564 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน 
 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และโรงเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี 
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

9.  งบประมาณในการด าเนินการ  
 จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนาซึ่งจะช่วยขัด
เกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น อันจะน าไปสู่การด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 
 10.2 เด็กและเยาวชนประพฤติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 
 10.3 เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

10.4 พระพุทธศาสนา เจริญมั่นคงอยู่สืบต่อไป ด้วยการยึดถือและน ามาปฏิบัติ  
 

  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียนโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)  
    กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

2. หลักและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน (6) จัดการศึกษา (27) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคน 
ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ัง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึง
ได้จัดท าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียนโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีได้ผลท่ีสุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ         



ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ในการกระท าใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปช่ันและการโกงทุก

รูปแบบ                   
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม  
 

4.  เป้าหมายโครงการ  
            เด็กและเยาวชนโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) จ านวน 350 คน 
 

5.  วิธีด าเนินการ  
5.1 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการด าเนินงาน 

 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร 
 5.3 ประสานงาน วางแผน ก าหนดหลักสูตรการอบรม และมอบหมายงาน  

5.4 ด าเนินการตามโครงการ 
5.5 สรุปผลการด าเนินการโครงการ  
 
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน 
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) 
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

9.  งบประมาณในการด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ                   
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์

ส่วนรวม  
 
 
 
 

 
 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์กร   
    ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว   3 

ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ .ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเปน็กลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ 
ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องท่ีมีค าครหาท่ีได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหเ้หือดหายไป และหากจะว่ากันไป 

 
 
 



 
 

แล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้  ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้สูงท่ีคนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่าแม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานในท้องถิ่น จะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานใน
หน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าของความเสียหายของรัฐท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้น
ก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเขม้แข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปใหค้รอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมช้ีแจงบุคลากรภายในหน่วยงาน 
6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



 
 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการ
บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปลัดองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     รูปแบบ
หนึ่ง ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หน้าท่ีตามกฎหมายอื่น ท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริหาร ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2552 มาตรา 45/1 ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 
 



การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ท้ั งนี้  ให้ เป็น ไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบั งคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์ และวิธีการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 39/1 
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 ท่ีก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีในการส่ังหรือการ
ปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามล าดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดไว้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าส่ังใด 
แต่งต้ังให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท า
หน้าท่ีกรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 
อ านาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงปฏิบัติ
หรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ  หรือค าส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด 
ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดใน
เรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชารแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าส่ัง และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคส่ีต้องกระท าภายใต้
การก ากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดไว้ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปอ้งกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 
 
 
 
 
 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด     รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 

 (โครงการที่ 1) 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ  
    บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 
 
 



 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงาน
ต่างๆ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใสในการบริหารงาน และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสังคม/ภาคเอกชนร่วมตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2550 มาตรา 45/1 ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตร 23 ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้างให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ท่ีจะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทุกโครงการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในการบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้าง 
สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีตามแผนงาน/

โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  จ านวน 6 
ช่องทาง ดังนี้ 

1. ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
2. จัดส่งประกาศและเอกสารฯ ไปยังผู้มีอาชีพรับจ้าง 
3. จัดส่งประกาศและเอกสารฯ ไปยังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี) ซึ่งเป็นสถานท่ีกลางเพื่อท าการ
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ   

4. เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี www.saraburipao.com 
5.เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP) 

http://www.saraburipao.com/
http://www.gprocurement.go.th/


6. เว็บไซต์ของจังหวัดสระบุรี www.saraburi.go.th (ระบบเผยแพร่ข่าวการประกวดราคาสอบราคา
จังหวัดสระบุรี)   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  -ประกาศเชิญชวนและเอกสารฯ การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  -ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง
ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 7 
ประเภท 
 6.2 น าประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี จ านวน 6 ช่องทาง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของโครงการ
ท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
  -การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  -สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

 (โครงการที่ 2) 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพัฒนากระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม , ตามประกาศกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี 
30 กันยายน 2553 , ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง  หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้าง โดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 กันยายน 2555 , ประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 5 มีนาคม 
2558 และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด                   
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 



 

  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

 (โครงการที่ 1) 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการรับเอกสารยื่นเสนอราคา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 

ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น มักประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อัน
เนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การ
ตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นธรรมและการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการลัดคิว เป็นเหตุให้เกิด
ข้อผิดพลาดโดยมิได้เจตนา ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1 ท่ีก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อย่างโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6  ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  ท้ังนี้  ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่าง
ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึง
พอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวกความเสมอภาคเป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ 

3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 
 
 



 
 
3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์ หรือกระท า

การประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ีอันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ผู้เข้ายื่นซองและยื่นเอกสารในการเสนอราคาโครงการ ในการจัดซื้อ

จัดจ้าง ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หลังเดิม (ช้ันล่าง) 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 มอบหมายตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแล การให้ค าแนะน าผู้รับบริการ 
6.2 ช้ีแจงแนวทางก าหนดรูปแบบวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติแก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.3 จัดเตรียมและจัดท าบัตรคิวเพื่อมอบให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิวและการใช้บริการ

ตามล าดับคิว 
6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ผลผลิตมีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ผู้เข้ายื่นซองและยื่นเอกสารในการเสนอราคาโครงการใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามล าดับก่อนหลัง 
 10.2 ผลลัพธ์ผู้เข้ายื่นซองและยื่นเอกสารในการเสนอราคาโครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง มีความพึงพอใจ
ในบริการท่ีให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 

10.3 การให้บริการเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและเสมอภาค 
 
 
 
 



 
 

 (โครงการที่ 2)  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจหน้าท่ี และภารกิจ                

ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผน         
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของ
ประชาชนโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น  ประชาชนได้รับ
ประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือส านักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.
0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
จากประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะ       จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น          ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการบริการสาธารณะประโยชน์            ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี
โครงการนี้ขึ้นมา 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ   พึง

พอใจ 
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ โดย

ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

4. เป้า/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดสระบุรี จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีในเขตจังหวัดสระบุรี 
 



 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการและด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ีจังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในจังหวัดสระบุรีตามรูปแบบท่ีก าหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ 
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินการ 

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งบประมาณ 100,000 บาท/ปี) 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 ผลผลิต 
        ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สระบุรี จ านวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลผลิต 

- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี 
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น 

กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ 
 
 



 
 
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
นอ้ยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัดสระบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของ
ประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรี
ใหก้ับประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อยา่งสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
3.3 เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในจังหวัดสระบุรีและผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 จัดใหม้ีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบ 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน 
6.4.2 ปรับปรุงปา้ยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่างๆ 
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
 



 
 
6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พรอ้มตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.4.6 จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนท้ังเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องในการ

จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ทุกส่วนราชการท่ีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได้ 
  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น   ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
 
 
 



 
 

 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท่ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

3. วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใต้กรอบอ านาจหน้ าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าส่ังฯ 
 6.3 ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
   2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล   
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม                 

ท าให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง                   
การทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนใน
สังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู                      
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญ                   
และก าลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง                      
เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐาน                          
อันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม   
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
3.4 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดี                   

อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี จ านวนไม่น้อยกว่า 

5 คน/ปี  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
พื้นท่ีภายในเขตจังหวัดสระบุรี  
 

6. วิธีด าเนินการ   
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี

ประจักษ์ผ่าน ทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี ส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

  2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายใน ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่การกินดีอยู่ดี เป็น
ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทย สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า
ไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ก็จะสามารถ
อยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงต่างๆ สามารถปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงได้  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ เพื่อประชุมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ ประชาชนท่ัวไปในเขตจังหวัดสระบุรี 
 3.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปได้ศึกษาเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรงจาก
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ ตามความสนใจ 

 

4.  เป้าหมายโครงการ  
          นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนในเขตจังหวัดสระบุรี จ านวน 500 คน   
  

5.  วิธีด าเนินการ  
 5.1 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประสานงานกับ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 5.3 ประสานงาน วางแผน และมอบหมายงาน  
 5.4 จัดอบรมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.5  สรุปผลการด าเนินการโครงการ  

 



  6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 – 2564 

 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    
          ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

9.  งบประมาณในการด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ ปีละ 200,000 บาท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนท่ัวไปในเขตจังหวัดสระบุรี เข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป มีความรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากประชาชน            
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ 
 10.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดแนวคิดและสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่อาชีพท่ีมั่นคงได้ 
 

2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

  2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนรวมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการโดย
วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความ
คุ้มค่าในภารกิจท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”    ท่ี
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

 
 



3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 
3.2 เพื่อใหทุ้กส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใสมีคุณธรรม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ด าเนินการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
6.4 ประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
6.4 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัดอ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 (โครงการที่ 1) 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

ได้ใหอ้ านาจขา้ราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ก ากับดูแลใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 



กลไกองคก์รอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและสุจริตซึ่งหน่วยงานท้ังส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 

 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จากหน่วยงานภาครัฐ

และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
  

6. วิธีด าเนินการ 
ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปีหรือคณะท างาน 

LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

 (โครงการที่ 2) 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการ      
     ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 



2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เนื่องจาก เห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานท่ี
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. 
, สตง. ,จังหวัด , อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรียังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย 
โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบ
บัญชีและงบการเงินประจ าปีได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้ค าช้ีแจงและอ านวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งขอ้ทักท้วง กรณีท่ี
ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง. แล้วแต่ สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการช้ีแจงเหตุผล
และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน      นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการ
ทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและด าเนินการทางวินัย ส านักปลัด
องค์การบริหารจังหวัด มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือ
กับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ
บริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ   10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อยา่งใด 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหเ้ป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพื่อความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

6. วิธีด าเนินการ 
- ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 



8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต 
10.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 
 

  2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น          
เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีขึ้น  เพื่อด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 



6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอน การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน    
   

  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ใหม้ี         
    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แหง่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ใหป้ระชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึง
ได้ให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีงานศูนย์บริการ
ข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี
ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกตอ้งตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระบุรี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จ านวน 1 แห่ง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข้าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระบุรี) 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลขา่วสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้มูล 
6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเปน็ปัจจุบัน 
 
 
 



 
 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการท่ีก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการใหค้วามรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 

  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังและการรับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับ   
    การเงินการคลัง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใสต้องให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ 
3.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 
 
3.3 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 



3.4 เพื่อให้มีกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงานรวมและการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
10.3 ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ท าให้ลดการ

ทุจริตแบะประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหม้ีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วน                 
    จังหวัดสระบุรี” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อใหก้ารเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม 
(Social Media) หมาย เลขโทรศัพ ท์ เฉพาะ  การเผยแพร่ ข้อมู ลทาง ส่ือ ส่ิ งพิ มพ์ ต่ างๆ  โทรทัศน์  วิทยุ                   
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

 



3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหม้ีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพื่อใหม้ีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีท้ังจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก ่
- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
- ศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น

ได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส่ือมวลชน/การจัด     แถลง

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอรด์/เฟสบุค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราว     ร้อง
ทุกขเ์พื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขจ์ากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

น ามาเป็นขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกับประชาชน

ในพื้นท่ี 
 

4.  เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้

เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ

เร่งด่วน 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง ร้อง

ทุกข/์รอ้งเรียน ดังนี้ 
6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3622-2997 ทางโทรสารหมายเลข 0-3622-2997 



6.3 ทางเว็บไซต์ 
6.4 ทางไปรษณีย์ 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

9.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเคล่ือนท่ี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเคล่ือนท่ี เพื่อส ารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง  และ
ให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับส่วนราชการอื่นภายใน
จังหวัดสระบุรี โดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อให้
ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุด ร่วมกับการออกจังหวัดเคล่ือนท่ี (จังหวัดสระบุรี)  
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกับประชาชน

ในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
น าบริการในหน้าท่ีของส่วนงานนิติการและการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ออกไป

ให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดสระบุรีท้ังหมด ร่วมกับการออกหน่วยจังหวัดเคล่ือนท่ี 
(จังหวัดสระบุรีเคล่ือนท่ี) 

 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเคล่ือนท่ีร่วมกับการออกหน่วยจังหวัดเคล่ือนท่ี (จังหวัดสระบุรี

เคล่ือนท่ี) ในเขตจังหวัดสระบุรีโดยแบ่งเป็นแต่ละอ าเภอ (๑๓ อ าเภอ) 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
6.2 จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
6.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในแต่ละอ าเภอ (13 อ าเภอ) 
6.4 ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับจังหวัดสระบุรี) 
6.5 ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 

7. วิธีด าเนินการ 
 7.1 จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 7.2 จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 7.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนท้ัง 1๓ อ าเภอ 
 7.4 ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับจังหวัดสระบุรี) 
 7.5 ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
 7.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
 7.7 น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
 7.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเคล่ือนท่ีร่วมกับการออกหน่วยจังหวัดเคล่ือนท่ี      เริ่ม

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2564 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกอ าเภอท่ีอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการท่ี

สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีอย่างท่ัวถึง 
10.2 ประชาชนทุกอ าเภอท่ีอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ีของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีร่วมรับฟัง ท้ังในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

 
 
 



 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุกครั้ง

จะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง  ข้อ
กฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์   เสร็จแล้ว 
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ   มา

ปฏิบัติ 
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริมภาคประชาชน

ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
จังหวัดสระบุรี (13 อ าเภอ) 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไมเ่กิน 15 วันท าการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 

 



 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

 (โครงการที่ 1) 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
   จังหวัดสระบุรี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยกองแผนและงบประมาณ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม

และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและ
แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมท้องถิ่นระดับ
จังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จ านวน 24 คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบ

วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด ในวันท่ี 30 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 2561 เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2558 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ท่ีก าหนด 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 
 
 
 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและร่าง
แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ความต้องการของประชาคมในเขตพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญ
ในการต่อต้านการทุจริต 

 

 (โครงการที่ 2) 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม : การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
     การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใส การวางแผนถือ
เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งท่ีจะท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้
ยุทธศาสตร์ท่ีเหมะสมสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ถือ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45(2) และพ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17(1) ท่ีบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีอ านาจหน้าท่ีจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยกองแผนและงบประมาณ จึงได้จัดท าโครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขึ้นเพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 3.2 เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 
 ทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 แจ้งส่วนราชการภายในจัดท าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และด าเนินการอื่น ๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.2 รวบรวมโครงการ/กิจกรรม จากส่วนราชการภายในและจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 6.3 ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาความต้องการ 
 6.4 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าร่างแผนฯ 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พิจารณาร่างแผนฯ 
 6.6 เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 



 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 615,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น      ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 (โครงการที่ 3) 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม ขององค์การ                                    
    บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลักในการจัดบริการ
สาธารณะในเขตพื้นท่ีท่ีหลากหลาย ซึ่งในการบริหารจัดการขององค์กร มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ถือปฏิบัติ
เพื่อความโปร่งใส สะดวกในการตรวจสอบ “การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย” ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ
ขั้นตอนท่ีส าคัญ ขั้นตอนหนึ่งท่ีจะท าให้องค์กรสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้สามารถน างบประมาณไปใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 3.2 เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 
 ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 แจ้งส่วนราชการภายในด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และจัดท าข้อมูลท่ีประสงค์บรรจุไว้ใน     ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 6.2 รวบรวมข้อมูลพิจารณา วิเคราะห์ สรุป จัดท าเป็นร่างฯ เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ด าเนินการเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับก่อนเสนอผู้บริหารลงนามประกาศใช้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เมษายน – สิงหาคม 
 



8. งบประมาณด าเนินการ  
 - (ไม่ใช้งบประมาณ) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สามารถน างบประมาณไปใช้ในการบริหารองค์กรและพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้องตามระเบียบหนังสือส่ังการ 
  
  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดหาตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และ  
   คณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุจากตัวแทนชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา , 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง และร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติ
จริง ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 3.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
จัดหาพัสดุ ท าหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชน ตัวแทนประชาคมและตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐในพื้นท่ีท่ีด าเนินการโครงการจัดซื้อจัด
จัดจ้าง 
 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีท่ีร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีด าเนินการจัดหาพัสดุ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แจ้งขอรายช่ือตัวแทนชุมชนจากหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นท่ีท่ีด าเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุได้แก่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคา , คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ 
 6.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ โดยแต่งต้ังให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส 
 6.3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัสดุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับแต่งต้ังให้เป็น
คณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ ท าหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนชุมชนร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
 10.2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุท าหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 (โครงการที่ 1) 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน าผลท่ีได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 
0892.4/ว 2929 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2550 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขับเคล่ือนอย่างเป็น



รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี 
 3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจ านวน 9 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชน 2 คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
  (4) ผู้แทนส่วนราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 คน 
  (๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๖) หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี        
ปีละ 2 ครั้ง แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ เพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินการ 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 การติดตามและประเมินผล 



 6.9 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯแล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 - เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 - ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
 (โครงการที่ 2) 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 
หมวด 6 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 28 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี โดยกองแผนและงบประมาณ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 12 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด บางต าแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด ในวันท่ี 30 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน     30 กันยายน 
2561 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ท่ีก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อเป็นองค์กรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี การด าเนินการ
ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี มีด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 (โครงการที่ 3) 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม : โครงการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

    เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดบริการสาธารณะ “การติดตามและประเมินผล” เป็นขั้นตอนส าคัญ
ขั้นตอนหนึ่งในการตรวจสอบ เพื่อปรับเปล่ียนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมเกิดสัมฤทธิผลตาม
นโยบายผู้บริหารสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความก้าวหน้า ตลอดจนความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม ท่ีได้ต้ัง
งบประมาณด าเนินการไว้ 
 3.2 เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
4. เป้าหมาย 
 ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ท่ีโครงการด าเนินการ 
 



6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ตามแนวการด าเนินงาน และขอรับข้อมูลความคืบหน้าของ
โครงการ/กิจกรรม ในส่วนความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดแนวทาง วิธีการออกติดตาม 
 6.3 ออกติดตามและประเมินผลฯ 
 6.4 รายงานตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงการ/
กิจกรรม ท่ีไม่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน   
ท้องถ่ิน 
 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
 

 (โครงการที่ 1) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปงีบประมาณ 2561 - 2564 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ  ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ    

ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง   มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด 
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทุกหนว่ยงาน และพนักงานครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สระบุรี   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ังการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์ สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทางราชการก าหนด 
เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 บุคลากรมีความเขา้ใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 
10.5 ลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง.) 
 
 

 (โครงการที่ 2) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวัน นับจากวันส้ินปีงบประมาณ  

 
 
 
 
 



ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบรุี   
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  

ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามก าหนด 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวมเพื่อจัดท า

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
 
 
 
 



  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
 

 (โครงการที่ 1) 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
อดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเป็นระบบ
การควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่ วยงานท่ี
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กร มีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือดา้นอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

3.2 เพื่อใหม้ีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 



 
4. เป้าหมาย 

เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ 
 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ      ท่ี

วางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 



 
 
 (โครงการที่ 2) 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดย  ใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไป

ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเส่ียงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก ากับดูแลภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างป ี

 
 
 



 
 
6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีก าหนด  และรายงานผลการด าเนินการต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอยา่งน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ

ความเส่ียง 
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ

ดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด 
 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 

  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับ
การบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล      
   เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร                   

จึงมักจะก าหนด หน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี 
 
 



 
 

ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ                  
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง                    
การบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่ อ ให้ประชาชนมี ส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้ เป็นไป                               

ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง                 

การโอน ย้าย  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ข้าราชการครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 

6. วิธีการด าเนินการ   
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย   
-  แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล                            

ในการบรรจุแต่งต้ัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด   

-  การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  
-  มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
-  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
-  การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ

ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.จังหวัด) ก่อน   
-  ในการออกค าส่ังการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี จะออกค าส่ังแต่งต้ังได้                             

ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง   
-  แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล                        

ในการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี ได้ด าเนินการตามกฎหมาย                      
ระเบียบ หนังสือส่ังการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด   

-  มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง   
-  มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง   
-  มีการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน   



-  ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการ
ท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้   

-  การเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ                         
จากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.จังหวัด) ก่อน   

- ในการออกค าส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจะออกค าส่ัง
แต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.จังหวัด) 

 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน   
-  แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ได้ด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ          
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด   

-  มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์                        
ให้บุคลากรทราบ   

-  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา                  
การเล่ือนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม   

-  มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา                
การเล่ือนขั้น เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ           
เช่น  ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย                 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น   

-  มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง                    
ผลการประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 

-  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ออกค าส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน  

 

 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)  
 

8.  งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี 
 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ตัวชี้วัด 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด า เนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วม                            
ในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหาร                        
ส่วนจังหวัดสระบุรี และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถอธิบายผล                          
ท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
 



  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ   การรับ 
- จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

 โครงการท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือส่ังการ  ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็วถูกต้องประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมายข้อเท็จจริงไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันมีการท างานมีกระบวนการท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูล
อื่นต่อประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน

ขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน           การ

เบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันส้ินปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 



10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

 โครงการท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่ายเงินขององค์การ   
   บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับจัดท าฎีกาเพื่อเป็นรายจ่ายเบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้องมีความสุจริตส่งผลให้การ
ด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้การรับจ่ายเงิน
เกิดความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ-รายจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
- มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีให้ประชาชนทราบ ทางช่องทางต่างๆ เช่น 

ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

9. ตัวชี้วัด 
มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
 

10. ผลลัพธ ์



ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
ให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 
 

 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และคณะกรรมการในการ       
    จัดหาพัสดุ 
                                                    

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุจากตัวแทนชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา , 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง และร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติ
จริง ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 3.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
จัดหาพัสดุ ท าหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชน ตัวแทนประชาคมและตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐในพื้นท่ีท่ีด าเนินการโครงการจัดซื้อจัด
จัดจ้าง 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีท่ีร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีด าเนินการจัดหาพัสดุ 
 
 
 
 
 



 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แจ้งขอรายช่ือตัวแทนชุมชนจากหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นท่ีท่ีด าเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุได้แก่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคา , คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , คณะกรรมการต รวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจการจ้างและร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ 
 6.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ โดยแต่งต้ังให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส 
 6.3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัสดุ เพื่อให้ ผู้ปฏิบั ติงานและผู้ได้รับแต่งต้ังให้ เป็น
คณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ ท าหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนชุมชนร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
 10.2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุท าหน้าท่ีได้     อย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

 โครงการที่ 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข  และ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากการเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหาร
ท้องถิ่นตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การไขปัญหา
ของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น 



จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าส่ังและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง
เส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 3.2  เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3  เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ี
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4  เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 103  แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จ านวน 7  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี จ านวน 29 คน รวม 36 คน   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าโครงการ/แผนงาน                                
 6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเข้ารับการอบรม 
 6.3  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, 2562 , 2564) 
 



8.  งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.  ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็น
การจัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา  103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 โครงการที่ 2 
1.ชื่อโครงการ: กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2.หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม    ด้วย

เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะรับภารกิจ 
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิงส าคัญ
ประการหนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองแบะสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร  พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 
 3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 



4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จ านวน 29 คน 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 
 6.1  ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กอง
งานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 , 2563 , 2564) 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.  ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 

11.  ตัวชี้วัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จ านวน 29 คน ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
 

  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

 โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย  
    บริหาร 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญท่ีใช้

ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง



ก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบรรยากาศการท างานแบบมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภา ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่ความโปร่งใส่ในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและลดการทุจริต 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้นเพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
 

4.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จ านวน 29 คน 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6.  วิธีด าเนินงาน 
 5.1  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

 5.2  แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

5.3  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.  ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 



 โครงการที่ 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและ 
ต้องท าหน้าท่ีของตนเองอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายใน
ต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร 
และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวีดสระบุรี เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 
 3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
 

4.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จ านวน 29 คน 
 

5.  พื้นที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6.  วิธีด าเนินงาน 
          ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทุกท่าน เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีน าข้อมูลแจ้งในท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน 
 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 



 
 
 

10.  ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เกิดทัศนคติท่ีดี 
 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
 

  4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถุงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

5.พื้นที่ด าเนนิการ 
 จังหวัดสระบุรี 
 

6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 , 2563 ,2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 100,000 บาท 
 
 
 
 



 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด-ผลลัพธ ์
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
 

  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจหน้าท่ี ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ  การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน สามารถเกิดขึ้นได้ทุก
วงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีภารกิจหน้าท่ีใน
การบริหารท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง จึงเป็นส่ิงจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เครือค่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบและร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันในท้องถิ่น 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 



5. สถานที่ด าเนินการ 
 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 2.จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรีในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กับบุคคล องค์กร                         
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

10. ตัวชีวัด-ผลลัพธ ์
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


