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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ทาให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานา
อารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป พร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย
ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง เข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสาหรับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทางานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีคา่ นิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถนา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่วา่ จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยูท่ ี่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยูอ่ ันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม

ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยูเ่ ป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น

3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี(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
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรีที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึง่ การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พ.ศ.2561 – 2564
มิติ
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ
1.1 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1.1โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
1.1.2มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี”
1.1.3กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี
1.2 การสร้าง
1.2.1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จิตสานึกและ
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
ความตระหนักแก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประชาชนทุกภาค ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ส่วนในท้องถิ่น
จังหวัด ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี
1.2.2(1) โครงการบริการ
ประชาชน รับชาระเงินค่าภาษี
บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และค่าธรรมเนียมบารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในวันทางาน
ปกตินอกเวลาราชการ ของกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี
1.2.2 (2)ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี
1.2.3 โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.3 การสร้าง
1.3.1โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตสานึกและ
สังคมให้นักเรียนโรงเรียนหรเทพ
ความตระหนักแก่ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
เด็กและเยาวชน กิจกรรม“โตไปไม่โกง”
1.3.2(1)โครงการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติ
ธรรมเสริมสร้างความประพฤติ
นักเรียนครู บุคลากรทางการ
ศึกษา

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
50,000

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

หมาย
เหตุ
สป

-

-

-

-

สป

-

-

-

-

สป

300,000

300,000

300,000

300,000

สป

-

-

-

-

คลัง

600,000

600,000

600,000

600,000

ช่าง

-

-

-

-

ศษ

-

-

-

-

ศึกษา

100,000

100,000

100,000

100,000

ศึกษา

มิติ
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

รวม มิติที่ 1

มิติ
2 การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

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

ภารกิจตามมิติ
2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

2.2.1มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2.2.2 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2.2.2กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การรับเอกสารยื่นเสนอราคา
2.2.3 (1) กิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการจัดหาพัสดุ
2.2.3 (2) โครงการจ้างสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.3 มาตรการการ 2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและ
ใช้ดุลยพินิจและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใช้อานาจหน้าที่ 2.3.2มาตรการ การมอบอานาจ
ให้เป็นไปตาม
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
หลักการบริหาร ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี
2.4 การเชิดชู
2.4.1ยกย่องเชิดชูเกียรติ
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
หน่วยงาน/บุคคล ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ในการดาเนิน
2.4.3กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
กิจการ การ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
ประพฤติปฏิบัติ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
150,000

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000 ศึกษา

150,000

150,000

150,000

150,000

ศึกษา

200,000

200,000

200,000

200,000

1,550,000

1,550,000

1,550,000

1,550,000

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สป

-

-

-

-

สป

-

-

-

-

พด

-

-

-

-

พด

-

-

-

-

พด

100,000

100,000

100,000

100,000

สป

-

-

-

-

สป

-

-

-

-

สป

-

-

-

-

ศษ

-

-

-

-

ศษ

มิติ
2 การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

รวม มิติที่ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต

2.5.1 มาตรการ จัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ
2.5.2 (1) มาตรการ ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
2.5.2 (2) มาตรการ "ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่
ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2.5.3 มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
14 โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3 การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจ
สอบการปฏิบัติ
ราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

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

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.2.1การดาเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี
3.2.2 โครงการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรีเคลื่อนที่
3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา อบจ.
3.3.1 (2) โครงการการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.
สระบุรี

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สป

-

-

-

-

สป

-

-

-

-

ตรวจส
อบ

-

-

-

-

สป

100,000

100,000

100,000

100,000

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สป

-

-

-

-

คลัง

-

-

-

-

สป

-

-

-

-

สป

20,000

20,000

20,000

20,000

สป

-

-

-

-

สป

-

-

-

-

แผน

615,000

615,000

615,000

615,000

แผน

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3 การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.3.1 (3) การจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี/
เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี
3.3.2 กิจกรรมการจัดหาตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
3.3.3กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
3.3.3 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.

รวม มิติที่ 3

12 โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4 การสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่คณะ
กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน
กาหนด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1.1 (1) การจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณ
4.1.1 (2) การจัดทารายงาน
การควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี
4.2 การสนับสนุน 4.2.1มาตรการส่งเสริมให้
ให้ภาคประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
มีส่วนร่วม
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ตรวจสอบการ
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การ
ปฏิบัติ หรือการ โอน ย้าย
บริหารราชการ
4.2.2(1)กิจกรรมการรายงานผล
ตามช่องทางที่
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
สามารถ
ทราบ
ดาเนินการได้
4.2.2(2)กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
4.2.3 กิจกรรมการจัดหาตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
แผน

-

-

-

-

พด

-

-

-

-

แผน

-

-

-

-

แผน

635,000

635,000

635,000

635,000

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตรวจส
อบ

-

-

-

-

ตรวจส
อบ
ตรวจส
อบ
ตรวจส
อบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สป

-

-

-

-

คลัง

-

-

-

-

คลัง

-

-

-

-

พด

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4 การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

รวม มิติที่ 4

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

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
4.4 เสริมพลังการ 4.4.1 กิจกรรมการติดป้าย
มีส่วนร่วมของ
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ชุมชน
ทุจริต
(Community)
4.4.2 มาตรการการส่งเสริมและ
และบูรณาการทุก พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
ภาคส่วนเพื่อ
การทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
14 โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
30,000

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
กิจฯ

30,000

-

30,000

30,000

กิจฯ

-

-

-

-

กิจฯ

-

-

-

-

กิจฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

กิจฯ

-

-

-

-

กิจฯ

160,000

130,000

130,000

160,000

ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึ กและความตระหนัก ในการปฏิ บัติ ราชการตามอ านาจหน้าที่ ให้ บังเกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการทางาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง
ในสถานการณ์วิกฤติปญ
ั หาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกัน
ว่าการที่จะทาให้ปญ
ั หาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคม อย่างเข้มงวด
จริง จัง พร้อมทั้ งสร้างทั ศนคติ ใหม่ ปลู กจิตสานึ กของคนไทยร่ วมต้านภั ยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและ
การมีส่ วนร่ วมของประชาชนไปเป็ น แนวทางในการบริห ารจั ดการนั้ น ปรากฏอยู่ ในบทบั ญ ญั ติ ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็ นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่ วยงานองค์ ก รต่างๆ ของภาครัฐ จึง นั บเป็น การส่ ง สัญ ญาณเชิ งบวกให้ เห็ นว่ า
ประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาล
ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่ วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความ
หลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ
โปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ ประกอบหลักของธรร
มาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ
จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงาน ที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ
เพื่ อสร้างระบบบริหารกิจการบ้ านเมืองและสังคมที่ดีได้ ต่อไป ดัง นั้น เพื่อประโยชน์ ในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้ องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณ ธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บ ริหารท้ องถิ่น บุ คลากรขององค์ ก รมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลั กธรรมาภิ บาลคุณ ธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บ ริหารท้ องถิ่น บุ คลากรมีค วามรู้ ค วามเข้ าใจในหลัก และแนวคิ ดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2557 โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ
ฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบั ติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่ าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ จริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 กาหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยจะต้ อ งยึด มั่ น ในค่ านิ ย มหลั ก ของมาตรฐานจริย ธรรม 9 ประการ ได้แ ก่ ยึ ด มั่ น ใน
คุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัด ทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการ
แก่ประชาชนด้ วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่ เลือกปฏิ บัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ป ระชาชนอย่ างครบถ้วน
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง , มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ,
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์ กร
นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้ าราชการพลเรือน กรณีการ
เรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ควรนา
แนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิ บั ติ โดยอนุ โลม ดังนั้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติง านและเป็ น ที่ เชื่ อ ถือ ไว้ วางใจของประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติ ข องข้ า ราชการที่ ส ร้ า งความโปร่ ง ใส มี ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่ อ ให้ เกิ ด พั น ธะผู ก พั น ระหว่ างองค์ ก รและข้า ราชการในทุ ก ระดับ โดยให้ ฝ่ ายบริ ห ารใช้ อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน และ
ต่อสังคม ตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์ กร
ข้า ราชการทุ ก คนพึ งยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ค วบคู่ ไ ปกั บ ระเบี ย บและกฎข้ อ บั ง คั บ อื่ น ๆ อย่ า งทั่ วถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยสถานการณ์ ห รือ การกระท าของบุ คคลมี ผ ลประโยชน์ ส่ วนตนเข้ ามาเกี่ ย วข้ อ ง จนส่ง ผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่ ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง เจตนา
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิ ดทางจริยธรรมของเจ้ าหน้าที่ ของรัฐที่ ต้องคานึ ง ถึง ผลประโยชน์ สาธารณะ (ประโยชน์ ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ ของตนเองหรือพวกพ้ อง “ผลประโยชน์ ทับซ้อน”
หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความ
รับ ผิดชอบเพื่ อให้ เกิด ประโยชน์ ส่ วนตัว โดยก่ อ ให้ เกิดผลเสียต่อ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ
และบริษั ท จ ากั ด หรือ การที่ บุ คคลผู้ มี อ านาจที่ ตั ด สิน ใจให้ ญ าติ พี่ น้ อ งหรื อบริษั ท ที่ ต นมี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยได้ รั บ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่ วยงานต้องเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้บุคลากรทุกคนทางานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีจิตสานึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุง่ มั่น
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็น
ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

4. เป้าหมาย
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด สระบุ รี มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และมี ค วามประพฤติ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญ ญัติให้ มีประมวลจริยธรรม
เพื่อ กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ ดารงต าแหน่ งทางการเมื อง ข้าราชการ หรือ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐแต่ ล ะ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล

จริย ธรรมของข้ าราชการ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวั ดสระบุ รี พ.ศ. 2552 (ปรับ ปรุง ครั้ง ที่ 1) พ.ศ.2557
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ซึ่งหัวใจสาคัญ ของการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ คือ คุณธรรม
จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเอง
แล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้มา
รับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทาโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม
แก่ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ข้ า ราชการครู
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่ กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
4.1 ผู้บริหาร
4.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.3 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.4 ข้าราชการครู
4.5 ลูกจ้างประจา
4.6 พนักงานจ้าง
จานวน

จานวน 6
จานวน 29
จานวน 91
จานวน 18
จานวน 16
68 คน

คน
คน
คน
คน
คน

5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสานึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือ
ทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส

7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
300,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้ ม ารั บ บริ ก ารที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระบุ รี ประเมิ น ความพึ ง พอใจการปฏิ บั ติ
แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรมติงานของพนักงาน
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
(โครงการที่ 1)
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริการประชาชน รับชาระเงินค่าภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันทางานปกตินอกเวลาราชการ ของกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกองคลั ง ได้เห็ นความสาคั ญ ของการปฏิ บัติ ง านในหน้ าที่ ด้านเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการให้ บ ริการ
ประชาชน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และอานวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไม่มีเวลามาติด ต่อราชการในวันและ
เวลาทาการปกติ สามารถมีทางเลือกในการติดต่อราชการนอกเวลาทาการปกติได้ เพื่อให้การบริการรับชาระภาษี
บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก ผู้
พักในโรงแรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานในปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นนามาซึ่ง
ผลประโยชน์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอย่างเป็นรูปธรรม
3.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริการสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

4. เป้าหมาย
จากการจั ดท าโครงการให้ บ ริก ารประชาชนรั บ ชาระเงิน ในวั น ทางานปกติน อกเวลาราชการเป็ น การ
ปรั บ ปรุง การท างานของทางราชการ เพื่ อ ให้ บ ริก ารประชาชนผู้ม าเสีย ภาษี บ ารุ ง องค์ก ารบริห ารส่ วนจั ง หวั ด
ประเภทน้ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ได้รับความพึงพอใจ
ด้านการอานวยความสะดวกเป็นสาคัญ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องรับชาระภาษี และค่าธรรมเนียม กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ของกองคลัง สลับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติ
หน้าที่การให้บริการรับชาระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมจากประชาชนผู้มาขอรับบริการใน
วันทางานปกตินอกเวลาราชการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงพักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
7.ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
10.2 เป็นทางเลือกอีก 1 ช่องทาง ให้กับประชาชน
10.3 เป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
(โครงการที่ 2)
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตกในประเทศที่
ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงได้
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้น ไม้เป็นแหล่ งดูดซับก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิ ษและผลิตก๊ าซออกซิเจน อีกทั้งเป็ น
การสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทาโครงการ “ปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ ไ ข
ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้ นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่ างเปล่าในเขตกองช่างองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกิดความร่ มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพื้นที่ สี
เขียวในจังหวัดสระบุรี
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวิตประจาวันเกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่ า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ คลาย
ร้อนแก่ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้จานวน 20,000 ต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่ มพลังมวลชนและประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้จัดเตรียมสถานที่ เพื่อ
ปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้าไม้พันธุ์ไม้เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนิ นการปลูกต้น ไม้ โดยส่ วนราชการองค์ ก รภาคเอกชนสถาบัน การศึกษากลุ่ มพลัง มวลชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
600,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชน ใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น
ในชุมชน

1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักและเหตุผล
โครงการอบรมให้ ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้ หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ ไขปัญ หา
ให้กับราษฎรผู้ ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน”
และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดัง นั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒ นาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น
ขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ นักเรียน ผู้ปกครอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้ องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) จึงจัดทา
โครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ มาประยุ ก ต์ เผยแพร่ ให้ กั บ ผู้ มี รายได้ น้ อ ย ด้ อ ยโอกาสทางสั ง คมและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี)
3.2 นักเรียน ผู้ปกครอง สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3.3 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมายโครงการ
นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
5.2 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
5.3 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
7. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี)

9. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียนโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี)
กิจกรรม“โตไปไม่โกง”
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่ นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ ด้านคุณ ธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ปัญ หาได้อย่างยั่งยืนนั้ น คนในสัง คมต้ องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้ สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญ ญั ติ กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้า ที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน (6) จัดการศึกษา (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่ นได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียนโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมคุ้มกันและค่านิยม
ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกัน
แก้ไขปัญ หาทุจริตคอร์รัปชั่ นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกงมีจิต
สาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระทา
ใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม

4. เป้าหมายโครงการ
เด็กและเยาวชนโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) จานวน 350 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการดาเนินงาน
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ประสานงาน วางแผน กาหนดหลักสูตรการอบรม และมอบหมายงาน
5.4 ดาเนินการตามโครงการ
5.5 สรุปผลการดาเนินการโครงการ
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
7. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
9. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุก
รูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
(โครงการที่ 1)
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเสริมสร้างความประพฤตินักเรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. หลักและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญ ก้าวหน้าในการพัฒ นาประเทศด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันอย่างสูง ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุเพิ่มมากขึ้นค่านิยม
และวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมบริโภคนิยม ขณะเดียวกันความเสื่อมทางด้านจิ ตใจก็ทวีความรุนแรงมากจน น่า
วิตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสื่อมทางด้านจิตใจที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในสังคม ข่าวอาชญากรรมต่างๆ ล้วนมีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องในการก่อเหตุ ดังนั้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เยาวชนมีความเสื่อมทางด้านจิตใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม
จึงควรนาเด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาเพื่อให้รู้จักควบคุมตนเอง
ลดละเลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม รู้หน้าที่ตนเอง มีความซื่อสัต ย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน

รอบคอบในการดาเนินชีวิต พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพื่ อความเจริญ ก้าวหน้าและความมั่ นคงของชาติ โดยโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามั คคี )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงความสาคัญ ของการปลู กฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสานึกรักษาชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในอันที่จะปฏิรูปประเทศได้มีระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องเที่ยงธรรมมีธรรมาภิบาล โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของบุคคลในชาติ และมีนโยบายด้านการศึกษา คือ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และค่านิยมหลักของคนไทย โดยให้สถานศึกษาทุกแห่ง
เร่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อจักเป็นผู้สืบทอดและสร้างประเทศ
ให้แข็งแกร่งสืบต่อไป ประกอบกับตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจหน้าที่ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) จึงจัดทาโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติธรรม เสริมสร้างความประพฤตินักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษานี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา ให้
สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญ ญา
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3.3 เพื่ อส่งเสริมและจรรโลงพระศาสนา ให้ศาสนาเจริญ มั่นคงอยู่สืบ ต่อไป ด้วยการยึดถือและนามา
ปฏิบัติ
4. เป้าหมายโครงการ
เด็ก ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี) จานวน 400 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการดาเนินงาน
5.2 ประสานงานกับโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สารวจจานวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
5.3 ประสานงาน วางแผน กาหนดหลักสูตรการอบรม และมอบหมายงาน
5.4 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
5.5 สรุปผลการดาเนินการโครงการ
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
7. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี)
9. งบประมาณในการดาเนินการ
จานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนาซึ่งจะช่วยขัด
เกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นอันจะนาไปสู่การดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข
10.2 เด็กและเยาวชนประพฤติต นเป็น คนดีต ามหลักไตรสิ กขา คือเป็ นผู้มีศีล สมาธิ ปัญ ญา และเป็ น
สมาชิกที่ดีของสังคม
10.3 เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุ ทธศาสนา ที่ จาเป็นต่ อการดาเนิน ชีวิตและน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
10.4 พระพุทธศาสนา เจริญมั่นคงอยู่สืบต่อไป ด้วยการยึดถือและนามาปฏิบัติ
(โครงการที่ 2)
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ทักษะชีวิตแนวพุทธ”
2. หลักและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เกิดปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าที่ผ่ านมา สาเหตุส่ วนหนึ่ งมาจากสภาพแวดล้อ ม และการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒ นาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมได้ส่งผลถึง เด็ก เยาวชน
และประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดการหลงผิดและมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัยขาด
ภูมิคุ้มกันที่ดีขาดความมั่นคงทางจิตใจ ก่อ ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทปัญ หา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ ปัญหาการก่ออาชญากรรม
และปัญหาทางด้านสุขภาพและปัญหาคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงคุณค่าของเด็กและเยาวชน คือ พลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต และตระหนักถึงอานาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ให้เป็นคนดี มีความรู้
คู่
คุณธรรมมีสานึกรักษาชาติ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในอันที่จะปฏิรูปประเทศ
ให้ได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องเที่ยงธรรมมีธรรมาภิบาล โดยมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข และมุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของบุคคลในชาติ และมีนโยบายด้านการศึกษาคือการพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และค่านิยมหลักของคนไทย โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งเร่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อจักเป็นผู้สืบ
ทอดและสร้างประเทศให้แข็งแกร่งสืบต่อไป ประกอบกับตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก ดั ง นั้น องค์ การบริห ารส่ วนจังหวัดสระบุ รี จึ ง ร่วมมือ กับ โรงเรีย นสระบุ รีวิท ยาคม ในการจัด ท าโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ทักษะชีวิตแนวพุทธ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 นี้ขึ้น เพื่อ
พัฒนาจิตและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติตน
ที่ดี ให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก
นาพาชีวิตสู่ความสาเร็จ เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี บ ทบาทและมี โ อกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น อั น ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกและตระหนักถึงบทบาทของหน้าที่ของตนเอง และการมีส่วนร่วม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีความกตัญญู
สานึกดีต่อบุพการีและครอบครัว
4. เป้าหมายโครงการ
จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี จานวน 500 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการดาเนินงาน
5.2 ประสานงานกับโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสารวจจานวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
5.3 ประสานงาน วางแผน กาหนดหลักสูตรการอบรม และมอบหมายงาน
5.4 จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ทักษะชีวิตแนวพุทธ”
5.5 สรุปผลการดาเนินการโครงการ
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
7. สถานที่ดาเนินงาน
ณ ห้องประชุมสัมมนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และโรงเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
9. งบประมาณในการดาเนินการ
จานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด ความสัมพันธ์สามัคคีใน
หมู่คณะ
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกและตระหนักถึงบทบาทของหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและการอยู่ร่วมกันในสังคม
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีความกตัญญูสานึกดีต่ อ
บุพการี และครอบครัว

(โครงการที่ 3)
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “พุทธบุตร พุทธธิดา”
2. หลักและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญ ก้าวหน้าในการพัฒ นาประเทศด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันอย่างสูง ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุเพิ่มมากขึ้นค่านิยม
และวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมบริโภคนิยม ขณะเดียวกันความเสื่อมทางด้านจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากจนน่า
วิตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสื่อมทางด้านจิตใจที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในสังคม ข่าวอาชญากรรมต่างๆ ล้วนมีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องในการก่อเหตุ ดังนั้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เยาวชนมีความเสื่อมทางด้านจิตใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม
จึงควรนาเด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาเพื่อให้รู้จักควบคุมตนเอง
ลดละเลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม รู้หน้าที่ตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน
รอบคอบในการดาเนินชีวิต พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงความสาคัญ ของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน ผู้ซึ่งจะเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรมมีสานึก
รักษาชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในอันที่จะปฏิรูปประเทศได้มีระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องเที่ยงธรรมมีธรรมาภิบาล โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของบุคคลในชาติ และมีนโยบายด้านการศึกษาคือการพัฒนาคนสู่สัง คมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และค่านิยมหลักของคนไทย โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่ง
สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อจักเป็นผู้สืบทอดและสร้างประเทศให้
แข็งแกร่งสืบต่อไป ประกอบกับตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจัง หวัดมีอานาจหน้าที่ ในการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก ดัง นั้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึง ร่วมมือกับโรงเรียนในเขตจัง หวัดสระบุรี ในการจัดทาโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม “พุทธบุตร พุทธธิดา”นี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่ง เสริมและปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุ ทธศาสนาให้
สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญ ญา
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3.3 เพื่อส่งเสริมและจรรโลงพระศาสนา ให้ศาสนาเจริญมั่นคงอยู่สืบต่อไป ด้วยการยึดถือและนามาปฏิบัติ
4. เป้าหมายโครงการ
จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี จานวน 500 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการดาเนินงาน
5.2 ประสานงานกับโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สารวจจานวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
5.3 ประสานงาน วางแผน กาหนดหลักสูตรการอบรม และมอบหมายงาน
5.4 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม

5.5 สรุปผลการดาเนินการโครงการ
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
7. สถานที่ดาเนินงาน
ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และโรงเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
9. งบประมาณในการดาเนินการ
จานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนาซึ่งจะช่วยขัด
เกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น อันจะนาไปสู่การดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข
10.2 เด็กและเยาวชนประพฤติต นเป็น คนดีต ามหลักไตรสิกขา คือเป็ นผู้มีศีล สมาธิ ปัญ ญา และเป็ น
สมาชิกที่ดีของสังคม
10.3 เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุ ทธศาสนา ที่ จาเป็นต่ อการดาเนิน ชีวิตและน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
10.4 พระพุทธศาสนา เจริญมั่นคงอยู่สืบต่อไป ด้วยการยึดถือและนามาปฏิบัติ
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียนโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2. หลักและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ให้ องค์ การบริห ารส่วนจัง หวัดมี อ านาจและหน้ าที่ ในการ
จัด ระบบบริก ารสาธารณะเพื่ อประโยชน์ ข องประชาชนในท้ องถิ่น ของตน (6) จั ด การศึ ก ษา (27) การสัง คม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคน
ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญ ญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าวจึง
ได้จัดทาโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียนโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ

ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมายโครงการ
เด็กและเยาวชนโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) จานวน 350 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการดาเนินงาน
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ประสานงาน วางแผน กาหนดหลักสูตรการอบรม และมอบหมายงาน
5.4 ดาเนินการตามโครงการ
5.5 สรุปผลการดาเนินการโครงการ
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 - 2564
7. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรือง-ประชาสามัคคี)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
9. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมี จิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่ วนตน เพื่อ รักษาประโยชน์
ส่วนรวม

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ ว 3
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมี ศั ก ดิ์ ศ รีแ ละเกี ย รติ ภู มิ ในด้ านความโปร่ ง ใสทั ด เที ย มนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสั ย ทั ศ น์
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ ง การที่ ร ะดั บ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติ ก รรมแตกต่ างจากที่ เป็ น อยู่ ในปั จ จุบั น ไม่ ใช่ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ในทางทุ จริ ต ประพฤติมิ ช อบโดยได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้ งถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่นการพัฒนาองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้
เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนดและต้ องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้
ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องที่มีคาครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทางานในองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่ง หากพิจารณาจานวนขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ประกอบกับ มีปัจจัยนานั ปการที่คอยยั่วยวนใจบั่น ทอนความมีคุณ ธรรมจริย ธรรม ซื่ อสัตย์สุจริต ของ
คนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป

แล้วเรื่องในทานองเดียวกันนี้ ก็สามารถเกิด ขึ้นกับคนทางานในหน่ วยงานราชการอื่น ได้ เช่น เดียวกัน เพี ยงแต่
คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมากและมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้ องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้ อานาจหน้ าที่โดยมิชอบมากกว่ าแม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่น จะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานใน
หน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้น
ก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่ างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต ส่ง เสริมให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ด้วยการจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมชี้แจงบุคลากรภายในหน่วยงาน
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผูร้ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบ
หนึ่ง ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์ การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หน้ าที่ ต ามกฎหมายอื่ น ที่ กาหนดให้ องค์ก ารบริห ารส่ วนจั ง หวั ด มีห น้ าที่ ต้ อ งท าอี ก มากมายในการให้ บ ริก าร
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มี
การกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก
กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริหาร ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ส่ง ผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่ อให้เป็น ไปตามพระราชบัญ ญั ติองค์การบริห ารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2552 มาตรา 45/1 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่ า วสาร ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก าร
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 39/1
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 ที่กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัด มีอานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัดจัดไว้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้า ที่ได้ ให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญ ญัติ หรือคาสั่งใด
แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทา
หน้าที่กรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย
อานาจในการสั่ง การอนุญ าต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดจะพึงปฏิบัติ
หรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใด
ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กาหนดใน
เรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชารแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัด
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดหรือรองปลั ดองค์ การบริห ารส่วนจัง หวั ดปฏิบั ติราชการแทน ให้ ท าเป็ นค าสั่ง และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสี่ต้องกระทาภายใต้
การกากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดไว้ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้น ตอนการให้บริการ และไม่สร้างเงื่อนไขขั้น ตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
หัวหน้าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายให้ร องนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิ บัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
(โครงการที่ 1)
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงาน
ต่างๆ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่อ งค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใสในการบริหารงาน และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสังคม/ภาคเอกชนร่วมตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2550 มาตรา 45/1 กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2556 มาตร 23 ก าหนดให้ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ ส่ ว นราชการ
ดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่ น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทุกโครงการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในการบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจัง หวัดสระบุรีตามแผนงาน/
โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จานวน 6
ช่องทาง ดังนี้
1. ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. จัดส่งประกาศและเอกสารฯ ไปยังผู้มีอาชีพรับจ้าง
3. จัดส่งประกาศและเอกสารฯ ไปยังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัด สระบุรี(ส านั กงานส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่นจั งหวัดสระบุ รี) ซึ่ง เป็ นสถานที่ กลางเพื่ อท าการ
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ
4. เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี www.saraburipao.com
5.เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP)

6. เว็บ ไซต์ข องจังหวัดสระบุรี www.saraburi.go.th (ระบบเผยแพร่ข่าวการประกวดราคาสอบราคา
จังหวัดสระบุรี)
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
-ประกาศเชิญชวนและเอกสารฯ การจัดซื้อ – จัดจ้าง
-ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ราคากลาง และการคานวณราคากลาง
ตามแบบตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ ได้รับ จัด สรรและรายละเอียดค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับ การจั ดซื้อ จัดจ้าง 7
ประเภท
6.2 นาประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
สระบุรี จานวน 6 ช่องทาง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
-ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
-การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
-สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
(โครงการที่ 2)
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพัฒนากระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม , ตามประกาศกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่
30 กันยายน 2553 , ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ การซื้อหรือการจ้าง โดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (ฉบั บที่ 2) ลงวันที่ 20 กัน ยายน 2555 , ประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิก ส์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 มีนาคม
2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ป ฏิบัติงานมีข้อมูลในการพั ฒ นาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ มีประสิทธิภาพและเกิ ด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
(โครงการที่ 1)
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการรับเอกสารยื่นเสนอราคา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จัง หวัดทั้งที่เป็ นหน้ าที่ ตามพระราชบัญ ญั ติองค์การบริห ารส่วนจัง หวัด พ.ศ. 2540 หน้าที่ตามพระราชบัญ ญั ติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542กาหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจัง หวัด มี หน้ าที่ในการให้บ ริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้ มาขอรับ บริก ารติดต่ อกับ หน่ วยงานต่ างๆ ของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจั งหวัด นั้น มั กประสบปั ญ หาด้านการอานวยความสะดวกอย่ างเสมอภาค เป็น ธรรม อั น
เนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจานวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การ
ตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นธรรมและการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการลัดคิว เป็นเหตุให้เกิด
ข้อผิดพลาดโดยมิได้เจตนา ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1 ที่กาหนดให้การ
ปฏิ บั ติ ง านตามอานาจหน้ าที่ ขององค์ การบริห ารส่ว นจั ง หวัดต้ อ งเป็ น ไปอย่างถู กต้ อ ง โปร่ง ใส เป็น ธรรมและ
ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อย่างโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็ น ประชาชนได้ รั บ การอ านวยความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ ทั้ ง นี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่าง
ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึง
พอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริ การประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวกความเสมอภาคเป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับ ความสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ

3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์ หรือกระทา
การประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ผู้เข้ายื่นซองและยื่นเอกสารในการเสนอราคาโครงการ ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทั่วถึงและเป็นธรรม
5. พื้นที่ดาเนินการ
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หลังเดิม (ชั้นล่าง)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มอบหมายตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล การให้คาแนะนาผู้รับบริการ
6.2 ชี้แจงแนวทางกาหนดรูปแบบวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติแก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
6.3 จัดเตรียมและจัดทาบัตรคิวเพื่อมอบให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 ปิดประกาศประชาสัม พัน ธ์ให้ป ระชาชนทราบถึง ขั้น ตอนการรับ บริการบัต รคิ วและการใช้บ ริการ
ตามลาดับคิว
6.5 จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิตมีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ผู้เข้ายื่นซองและยื่นเอกสารในการเสนอราคาโครงการใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามลาดับก่อนหลัง
10.2 ผลลัพธ์ผู้เข้ายื่นซองและยื่นเอกสารในการเสนอราคาโครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง มีความพึงพอใจ
ในบริการที่ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ
10.3 การให้บริการเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและเสมอภาค

(โครงการที่ 2)
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด สระบุ รี เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ านาจหน้ าที่ และภารกิ จ
ในการจั ด ระบบบริก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้แ ก่อ งค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ าที่ อื่ นตามที่ กฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของ
ประชาชนโดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทา
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ จากภารกิจ หน้ าที่ ในการจัด ท าบริการสาธารณะให้ แ ก่ป ระชาชนในท้ องถิ่ น
องค์การบริหารส่วนจัง หวัดสระบุรี ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือสานักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท.
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
จากประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้ บริก ารบริก ารสาธารณะประโยชน์
ให้ป ระชาชนเกิดความพึ ง พอใจ จึง จาเป็น ต้อ งมี
โครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ พึง
พอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้า/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดสระบุรี จานวน 1 ครั้ง/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตจังหวัดสระบุรี

6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการและดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในจังหวัดสระบุรีตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิ กจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้าง
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งบประมาณ 100,000 บาท/ปี)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็ นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่ อวางกรอบแนวทางการบริห ารราชการไว้ ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ

คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่ วยงานที่ไม่ จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชน” และเพื่อให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่ าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎี กาว่ าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิจการบ้ านเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกาหนดให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่ าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่ อความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัดสระบุรี ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจัง หวัดสระบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูป แบบหนึ่ ง ปฏิ บั ติ งานตามอ านาจหน้ าที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ขของ
ประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึง
การลดขั้ นตอนและระยะเวลาการปฏิ บัติ ราชการ ท าให้ เกิด ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรี
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
3.3 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในจังหวัดสระบุรีและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ ประชาชน
ทราบ
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตูร้ ับความคิดเห็นของประชาชน

6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 จั ด ท าค าสั่ ง การให้ บ ริ ก ารประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจั ด ให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องในการ
จัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
10.4 การปฏิบั ติราชการมีม าตรฐานการบริก ารสาธารณะที่ ชัดเจน มีความโปร่ ง ใสสามารถวัด ผลการ
ดาเนินงานได้
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคั บบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ง านให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว รวดเร็ว ซึ่ง การพิ จ ารณาเลื อ ก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ
คุณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนิ นการเรื่องนั้น เป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสัง คมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั่งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการขององค์ ก ารบริห ารส่ วนจัง หวัด สระบุ รี ภายใต้ก รอบอ านาจหน้ าที่ ต ามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบั นอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่ง แย่ง แข่งขั น เพื่อ ความอยู่รอดในเชิง เศรษฐกิจแบบทุนนิย ม
ทาให้การมี คุณ ธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิ ดปัญ หามากมายในปัจจุบั น ไม่ ว่าจะเป็น เรื่อ ง
การทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สั ง คม สร้ า งแบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ค นรุ่ น หลั ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระบุ รี จึ ง จั ด ให้ มี ก ารยกย่ อ ง เชิ ด ชู
เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์แ ละมอบรางวั ล หรื อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่ ผู้ ก ระท าความดี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สร้ างขวั ญ
และก าลั ง ใจแก่ ค นดี เหล่ า นั้ น ให้ ร่ ว มกั น สร้ า งสรรค์ สั ง คมที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนเป็ น แบบอย่ า ง
เพื่ อ ปลุก กระแสการสร้ างสัง คมแห่ งความดี อย่ างเป็ น รู ป ธรรม เนื่ อ งจากความดี และคุ ณ ธรรม เป็ น รากฐาน
อันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่ อ สร้า งขวั ญ ก าลั ง ใจ ตลอดจนปลุ ก จิ ต ส านึ ก และกระตุ้ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ มี แ บบอย่ า งที่ ดี
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จานวนไม่น้อยกว่า
5 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ภายในเขตจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญ ญาและความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตเพื่อนาไปสู่การกินดีอยู่ดี เป็น
ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทย สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า
ไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิต ก็จะสามารถ
อยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ เพื่อประชุมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ครู อาจารย์ ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดสระบุรี
3.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรงจาก
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ ตามความสนใจ
4. เป้าหมายโครงการ
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนในเขตจังหวัดสระบุรี จานวน 500 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและแผนการดาเนินงาน
5.2 ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการ
5.3 ประสานงาน วางแผน และมอบหมายงาน
5.4 จัดอบรมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 สรุปผลการดาเนินการโครงการ

6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
7. สถานที่ดาเนินงาน
ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
9. งบประมาณในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ ปีละ 200,000 บาท
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดสระบุรี เข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
10.2 นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป มี ค วามรู้ แ ละได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงจากประชาชน
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ
10.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดแนวคิดและสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่อาชีพที่มั่นคงได้
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญ ญัติว่าการ
ปฏิ บั ติห น้ าที่ ข องส่วนราชการ ต้องใช้วิธี การบริห ารกิจการบ้ านเมือ งที่ดี โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ให้ คานึ ง ถึง ความ
รับ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ งานการมี ส่ ว นรวมของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตามตรวจสอบและการ
ประเมิน ผลการปฏิ บัติ งาน ทั้ งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ ละภารกิ จประกอบกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการโดย
วิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้ บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการความ
คุม้ ค่าในภารกิจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กาหนด
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้ วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์ กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ บุค ลากรปฏิ บัติ ราชการด้ วยความซื่ อสัตย์ สุจริตมีคุ ณ ธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่ วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ดาเนินการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
6.4 ประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
6.4 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานราชการจังหวัดอาเภอที่ได้ ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โครงการที่ 1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ กากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็ นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ตามอานาจหน้ าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้ จ่ายเงินไปโดยชอบด้ วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่หรือตรวจสอบเพื่อให้ นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด าเนิ นกิจการต่ างๆอย่างโปร่ ง ใสและสุจริตซึ่ง หน่ วยงานทั้ง สานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.)
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มี มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรอิสระที่มีห น้ าที่ ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน
LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
(โครงการที่ 2)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้ความร่วมมือกับหน่ วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่
เพื่ อ การตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระบุ รี เนื่ อ งจาก เห็ น
ความสาคัญ ของการตรวจสอบที่จะเป็ นปัจจัยสาคัญ ช่ วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.
, สตง. ,จังหวัด , อาเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรียังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้ วย
โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน ในการตรวจสอบ
บัญ ชีและงบการเงินประจาปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้ าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน กรณี ได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง. แล้วแต่ สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผล
และรายงานให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวั ดให้ เสร็จ สิ้น ภายใน 45 วัน นั บ จากวัน ที่ ได้ รับ ทราบผลการวินิ จฉั ยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการ
ทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและดาเนินการทางวินัย สานักปลัด
องค์การบริหารจังหวัด มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือ
กับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ
บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผูบ้ ริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้ อ งเรี ย นผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ได้ แ ก่ ระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ทางโทรศั พ ท์ หรื อ แจ้ ง เบาะแสด้ ว ยตนเอง ฉะนั้ น
เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี รวมถึงจั ดทาคู่มื อดาเนิน การเรื่องร้อ งเรียนขององค์การบริหารส่วนจัง หวัดสระบุรีขึ้น เพื่อ ดาเนิน การ
มาตรการจัด การในกรณี ได้รับ ทราบหรือรับ แจ้ง เรื่อ งร้อ งเรีย นต่ างๆ เจ้ าหน้ าที่ รับ ผิ ดชอบได้ถื อปฏิ บัติ ให้เป็ น
แนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนจัง หวัด สระบุรี ตามคู่มือด าเนิ นการเรื่อ งร้องเรียนขององค์การบริห ารส่ วนจัง หวัดสระบุรี โดยปฏิ บัติต าม
ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้ อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึง
ได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีงานศูนย์บริการ
ข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เป็นผู้รับผิดชอบข้ อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารอัน เป็นประโยชน์ แก่ป ระชาชนอย่ างครบถ้วน ถูกต้องและไม่ บิดเบือ น
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข้าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน

6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังและการรับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานราชการในปัจ จุบั น ภาคประชาชนได้เข้ ามามี ส่วนร่วมและมี บทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใสต้องให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้
3.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
3.3 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

3.4 เพื่อให้ มีกลไกในการป้ องกั นและตรวจสอบมิให้เกิ ดการทุจริต หรือการปฏิบั ติหน้าที่โดยมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงานรวมและการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10.3 ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทาให้ลดการ
ทุจริตแบะประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่ วยงาน เว็บไซต์ของหน่ วยงานหรือสื่อสัง คม
(Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท์ เฉพ าะ การเผยแพ ร่ ข้ อ มู ล ทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้ าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีชอ่ งทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีชอ่ งทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชนสืบค้น
ได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด แถลง
ข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจัง หวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ านบริก ารเป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ งและเป็ น การอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้อง
ทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกับประชาชน
ในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียทีเ่ กี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับ บริการ และผู้มี ส่ว นได้ ส่วนเสี ยที่ มี ความหลากหลายและมีค วามแตกต่ างกัน ได้ อ ย่างเหมาะสมและมี การ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและ
เร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วัน ศุกร์ ตั้ง แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3622-2997 ทางโทรสารหมายเลข 0-3622-2997

6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์ /ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทาโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเคลื่อนที่ เพื่อสารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดาเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และ
ให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับส่วนราชการอื่นภายใน
จังหวัดสระบุรี โดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้
ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการออกจังหวัดเคลื่อนที่ (จังหวัดสระบุรี)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารั บบริการ ณ สานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกับประชาชน
ในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นาบริการในหน้าที่ของส่วนงานนิติการและการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ออกไป
ให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดสระบุรีทั้งหมด ร่วมกับการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
(จังหวัดสระบุรีเคลื่อนที่)

5. พื้นที่ดาเนินการ
กาหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ (จังหวัดสระบุรี
เคลื่อนที่) ในเขตจังหวัดสระบุรีโดยแบ่งเป็นแต่ละอาเภอ (๑๓ อาเภอ)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
6.2 จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
6.3 ประสานงานกั บ ทุ ก กองทุ ก ฝ่ าย เพื่ อ คั ด เลื อ กกิ จ กรรมและงานในหน้ า ที่ ที่ จ ะน าไปให้ บ ริก ารแก่
ประชาชนในแต่ละอาเภอ (13 อาเภอ)
6.4 กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับจังหวัดสระบุรี)
6.5 ประสานงานกับทุกส่วนงาน
7. วิธีดาเนินการ
7.1 จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
7.2 จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
7.3 ประสานงานกั บ ทุ ก กองทุ ก ฝ่ าย เพื่ อ คั ด เลื อ กกิ จ กรรมและงานในหน้ า ที่ ที่ จ ะน าไปให้ บ ริก ารแก่
ประชาชนทั้ง 1๓ อาเภอ
7.4 กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับจังหวัดสระบุรี)
7.5 ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
7.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย
7.7 นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
7.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดออกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเคลื่อนที่ร่วมกับการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2564

เริ่ม

9. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนประชาชนทุกอาเภอที่อยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีอย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกอาเภอที่อยู่ในเขตจัง หวัดสระบุรี มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดสระบุรี และ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ มา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดสระบุรี (13 อาเภอ)
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
(โครงการที่ 1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์ ก รจั ด ท าแผนพั ฒ นา ข้ อ 7 (2) และข้ อ 9 ก าหนดให้ มี อ งค์ ก รและโครงสร้ า งขององค์ ก รจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยกองแผนและงบประมาณ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิ ด เห็ น ในการจั ด ท าร่า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ด สระบุ รีแ ละ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมท้องถิ่นระดับ
จังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จานวน 24 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด บางตาแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนด ในวันที่ 30 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้อง
ดาเนินการคัดเลื อกบุคคลในต าแหน่งดัง กล่าวมาดารงตาแหน่ งคณะกรรมการสนั บสนุ นการจัดทาแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 2561 เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ความต้องการของประชาคมในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญ
ในการต่อต้านการทุจริต
(โครงการที่ 2)
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใส การวางแผนถือ
เป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้
ยุทธศาสตร์ที่เหมะสมสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ถือ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45(2) และพ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17(1) ที่บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอานาจหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนจังหวัด และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยกองแผนและงบประมาณ จึงได้จัดทาโครงการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขึ้นเพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
3.2 เพื่อดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย
ทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แจ้งส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และดาเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.2 รวบรวมโครงการ/กิจกรรม จากส่วนราชการภายในและจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
6.3 ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาความต้องการ
6.4 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาร่างแผนฯ
6.5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พิจารณาร่างแผนฯ
6.6 เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ก่อนปีงบประมาณถัดไป
8. งบประมาณดาเนินการ
615,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้

(โครงการที่ 3)
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี/เพิ่มเติม ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลักในการจัดบริการ
สาธารณะในเขตพื้นที่ที่หลากหลาย ซึ่งในการบริหารจัดการขององค์กร มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ถือปฏิบัติ
เพื่อความโปร่งใส สะดวกในการตรวจสอบ “การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย” ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญ
ขั้นตอนที่สาคัญ ขั้นตอนหนึ่งที่จะทาให้องค์กรสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้สามารถนางบประมาณไปใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
3.2 เพื่อดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย
ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แจ้งส่วนราชการภายในดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทาข้อมูลที่ประสงค์บรรจุไว้ใน ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
6.2 รวบรวมข้อมูลพิจารณา วิเคราะห์ สรุป จัดทาเป็นร่างฯ เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
6.3 ดาเนินการเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
ตามลาดับก่อนเสนอผู้บริหารลงนามประกาศใช้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน – สิงหาคม

8. งบประมาณดาเนินการ
- (ไม่ใช้งบประมาณ)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สามารถนางบประมาณไปใช้ในการบริหารองค์กรและพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการ
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดหาตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และ
คณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุจากตัวแทนชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ,
คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง และร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติ
จริง ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
3.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
จัดหาพัสดุ ทาหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนประชาคมและตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ที่ดาเนินการโครงการจัดซื้อจัด
จัดจ้าง

5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ที่ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดาเนินการจัดหาพัสดุ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แจ้งขอรายชื่อตัวแทนชุมชนจากหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่ที่ดาเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุได้แก่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคา , คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ โดยแต่งตั้งให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส
6.3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ ทาหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนชุมชนร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
10.2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุทาหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(โครงการที่ 1)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนาผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
0892.4/ว 2929 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขับเคลื่อนอย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจานวน 9 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ผู้แทนส่วนราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 คน
(๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) หัวหน้าสานักปลัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ปีละ 2 ครั้ง แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ เพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินการ
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 การติดตามและประเมินผล

6.9 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯแล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
- ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
(โครงการที่ 2)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548
หมวด 6 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 28 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี โดยกองแผนและงบประมาณ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด บางตาแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนด ในวันที่ 30 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง ภายใน 30 กันยายน
2561 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อเป็นองค์กรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี การดาเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
(โครงการที่ 3)
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การงบประมาณ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระบุ รี เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดบริการสาธารณะ “การติดตามและประเมินผล” เป็นขั้นตอนสาคัญ
ขั้น ตอนหนึ่งในการตรวจสอบ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้ เหมาะสมเกิดสัมฤทธิผลตาม
นโยบายผู้บ ริหารสอดคล้อ งแผนยุท ธศาสตร์ชาติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ โดยถือ ปฏิ บั ติต าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบความก้ า วหน้ า ตลอดจนความคุ้ ม ค่ าของโครงการ/กิ จ กรรม ที่ ไ ด้ ตั้ ง
งบประมาณดาเนินการไว้
3.2 เพื่อดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย
ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามจานวนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกาหนด
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่โครงการดาเนินการ

6. วิธีดาเนินงาน
6.1 สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ตามแนวการดาเนินงาน และขอรับข้อมูลความคืบหน้าของ
โครงการ/กิจกรรม ในส่วนความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กาหนดแนวทาง วิธีการออกติดตาม
6.3 ออกติดตามและประเมินผลฯ
6.4 รายงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการ/
กิจกรรม ที่ไม่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์โครงการ

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
(โครงการที่ 1)
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็ นปัจจัยสาคัญ ที่จะช่ วยให้การดาเนิ นงานตามภารกิจขององค์ การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่ างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ ความถูกต้ องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ างๆ ทางด้านการบัญ ชี และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทุกหน่วยงาน และพนักงานครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
และมติค ณะรัฐมนตรีต ลอดจนตรวจสอบระบบการดู แลรักษา และความปลอดภั ยของทรั พย์ สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการกาหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง
10.5 ลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง.)
(โครงการที่ 2)
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ก าหนดให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ รายงานต่ อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจึงได้มีการ
จัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัดสระบุ รี
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่ อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์ กร ดาเนินการรวบรวมเพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

4.1.2 มี การติ ดตามประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายใน โดยด าเนิ น การให้ มี ก ารจั ด ท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล
(โครงการที่ 1)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่ วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญ ชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ที่ทาง
ราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่ วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้ านและสามารถสะท้ อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่ วยงานนั้ นๆ ว่ามีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่ สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้ าที่และมอบหมายงานในหน่ วยงานไม่ เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่ วยงานที่
กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ ระบบการควบคุมภายในดัง กล่ าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กร มีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีขอ้ มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. เป้าหมาย
เพื่ อ ให้ การควบคุ ม ภายในขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวั ดสระบุ รี เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่ างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีขอ้ มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

ที่

(โครงการที่ 2)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดย ใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่ างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่ อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความมั่นใจอย่ างสมเหตุสมผลว่ าการดาเนินงานของหน่ วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม
ภายในด้ า นประสิ ท ธิผลและประสิ ท ธิภ าพของการดาเนิ น งานและการใช้ ท รัพ ยากร ซึ่ ง รวมถึ ง การดูแ ลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีการดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ส่วนราชการที่ รั บผิ ด ชอบจัด ท าและน าแผนการปรับ ปรุง หรือ บริห ารจั ดการความเสี่ย งไป
ดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุ งหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กากับดูแลภายใน
เวลาที่กาหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมิ นผลการควบคุ มภายในองค์ การบริห ารส่ วนจัง หวัด สระบุ รี
(ระดับองค์ กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่ อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หั วหน้ าส่ วนราชการขององค์ก ารบริห ารส่ว นจั ง หวัด สระบุ รี รายงานผลการดาเนิ น การแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6.4 คณะกรรมการติ ดตามประเมิน ผลการควบคุ มภายในองค์ การบริหารส่ วนจั ง หวัด สระบุ รี ประชุ ม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่
หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่ อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่ อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
4.2 การสนับ สนุน ให้ภ าคประชาชนมี ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบั ติ หรือ การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริห ารงานบุ ค คลเป็ น กระบวนการเกี่ ยวกั บ บุ คคลถื อว่ าเป็ น สิ่ง ส าคัญ หรือ เป็ น หัว ใจขององค์ ก ร
จึงมักจะกาหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่

ปฏิ บั ติ ง านในองค์ก รหรือ หน่ วยงาน เพื่ อให้ มีป ระสิท ธิภ าพและเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติง านบรรลุ ตามวัต ถุ ประสงค์
องค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด สระบุ รี จึ งได้ก าหนดมาตรการส่ง เสริม ให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ว ม ตรวจสอบ ก ากั บ
ดูแลการบริหารงานบุค คล โดยพิ จารณาจากประเด็น การบริห ารงานบุคคลโดยยึดมั่ นในหลักคุณ ธรรมในเรื่อ ง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม การตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ เ ป็ น ไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่ง ตั้ง
การโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ข้าราชการครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่ ง ตั้ ง กรรมการจากภาคประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว ม ตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลบริ ห ารงานบุ ค คล
ในการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกค าสั่ ง การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระบุ รี จะออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ได้
ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่ ง ตั้ งกรรมการจากภาคประชาชนให้ มี ส่ วนร่ วม ตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารงานบุ ค คล
ในการเลื่ อ นระดั บ /การเลื่ อ นต าแหน่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จั ง หวั ด สระบุ รี ได้ ด าเนิ น การตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน

- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดาเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่ อ นระดั บ /การเลื่ อ นต าแหน่ ง จะต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจะออกคาสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด สระบุ รี ได้ ด าเนิ น การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นตามกฎหมาย ระเบี ย บ หนั ง สื อ สั่ ง การ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มี ก ารจัด ท าประกาศหลั ก เกณฑ์ ห รือ แนวทางนากรปฏิ บั ติ ง าน และประกาศเผยแพร่ ห ลั ก เกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิ นผลการปฏิบั ติง านและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พ นักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัดสระบุรี ออกคาสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดื อนตามมติ คณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ก าหนดเป็ น ระดั บ ขั้ น ของความส าเร็ จ แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดั บ โดยพิ จ ารณาจาก
ความก้ า วหน้ า ของขั้ น ตอนการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายของแต่ ล ะระดั บ ผลลั พ ธ์ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารงานบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การบรรจุ การโอน ย้ า ย ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั ง หวัด สระบุ รี และมี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านอย่ างชั ด เจน พร้อ มทั้ ง เปิ ด เผยและสามารถอธิ บ ายผล
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ
- จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิ บัติ งานด้านการคลังเป็ นการท างานที่ ต้องอาศั ยระเบี ยบกฎหมายหนัง สือ สั่ง การ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้องประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิ ด ความพึ ง พอใจสร้ า งความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ย บกฎหมายข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ างความโปร่งใสในการปฏิบั ติง านการบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การ
เบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนิน งานตามที่ กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดเพื่ อนาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่หรือผู้รับบริการ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับจัดทาฎีกาเพื่อเป็นรายจ่ายเบิกเงินออก
จากคลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ได้ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบกฎหมายจะต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ง ใส
ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบจึงจ าเป็ นต้ องมี กระบวนการขั้ นตอนที่ถูก ต้องมีความสุจ ริต ส่งผลให้ การ
ดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้การรับจ่ายเงิน
เกิดความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ -รายจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. วิธีการดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีให้ประชาชนทราบ ทางช่องทางต่างๆ เช่น
ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
9. ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และคณะกรรมการในการ
จัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ ข องรัฐธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ารราชการแผ่ นดิ น (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ.2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุท ธศาสตร์การพัฒ นาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุจากตัวแทนชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ,
คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์ , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง และร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติ
จริง ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
3.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
จัดหาพัสดุ ทาหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนประชาคมและตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ที่ดาเนินการโครงการจัดซื้อจัด
จัดจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ที่ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดาเนินการจัดหาพัสดุ

6. วิธีดาเนินการ
6.1 แจ้งขอรายชื่อตัวแทนชุมชนจากหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่ที่ดาเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุได้แก่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคา , คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ , คณะกรรมการต รวจรับ พั ส ดุ
คณะกรรมการตรวจการจ้างและร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ โดยแต่งตั้งให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส
6.3 จั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ส ดุ เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น
คณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ ทาหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนชุมชนร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
10.2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุทาหน้าที่ได้ อย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากการเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหาร
ท้องถิ่นตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การไขปัญหา
ของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น

จึง จ าเป็ น ที่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ าใจระเบี ย บ กฎหมาย ค าสั่ ง และ
หลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ ส าคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น อั น มี ผ ลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง
เสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวมตามมาตรา 100 แห่ ง กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
3.2 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่
เป็ น การขั ด กัน ระหว่ างประโยชน์ ส่ วนบุ ค คลและประโยชน์ ส่ วนรวมตามมาตรา 100 แห่ ง กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จานวน 7 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี จานวน 29 คน รวม 36 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, 2562 , 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. ผลลัพธ์
10.1 ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด ได้ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้ า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็น
การจัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้บ ริ หารและสมาชิ ก สภาองค์ การบริห ารส่ วนจั ง หวัด มีค วามเข้าใจแนวทางการปฏิ บั ติส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพ ย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห่ง กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการที่ 2
1.ชื่อโครงการ: กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดาเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่ อพัฒ นาตนเองแบะสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่ มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพั ฒ นาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่ อให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีค วามรู้ความเข้าใจในการปฏิ บั ติ งานที่ ถูกต้อ ง เป็น ไปตามระเบีย บ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จานวน 29 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสัมมนา
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 , 2563 , 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จานวน 29 คน ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสาคัญ ที่ใช้
สาหรับติด ตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบั ติง านของฝ่ายบริห าร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบั นองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง

ก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบรรยากาศการทางานแบบมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภา ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถนาไปสู่ความโปร่งใส่ในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและลดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่ง เสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้นเพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จานวน 29 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินงาน
5.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
5.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
5.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุ คลากรท้ องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและ
ต้องทาหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัด สินใจ และแก้ไขปัญ หาภายใน
ตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร
และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวีดสระบุรี เล็งเห็นถึง ความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จานวน 29 คน
5. พื้นที่ดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินงาน
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทุกท่าน เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

10. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เกิดทัศนคติที่ดี
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาค
ส่ว นในสั งคมจะต้ อ งตระหนั ก และร่ วมกั น แก้ ไ ขจั ด การปั ญ หา โดยการเข้ าไปมี ส่ ว นร่ วมเป็ น เครือ ข่ ายในการ
ขับ เคลื่อ นต่า งๆ ให้ เกิ ด การเฝ้า ระวัง ป้ องปรามการทุ จริ ต ในรูป แบบการกระตุ้น ให้ทุ ก ภาคส่วนในจัง หวัด ได้
ตระหนักถุงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5.พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดสระบุรี
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 , 2563 ,2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
100,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชี้วัด-ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจหน้าที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการ
จัดทางบประมาณ การจัดซื้ อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานและการจัดท าแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถเกิดขึ้นได้ทุก
วงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีภารกิจหน้าที่ใน
การบริหารท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกั นการทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่ วนร่วมในการเป็น
เครื อค่ ายร่วมกับ องค์ การบริ หารส่ว นจั ง หวัด สระบุ รี ในการร่ว มคิ ด ร่วมพิ จารณา ร่ว มตั ดสิ น ใจ ร่ วมทา ร่ว ม
รับผิดชอบและร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทา
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
6. วิธีดาเนินการ
1.แต่งตั้ งตั วแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิส าหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็น เครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2.จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรีในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทาและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
4. ส่งเสริม สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
5. ท าบั น ทึ ก ข้อ ตกลง (MOU) ร่วมกั น ระหว่างองค์ ก ารบริห ารส่ วนจัง หวัด สระบุ รี กั บ บุ ค คล องค์ ก ร
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
10. ตัวชีวัด-ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

