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ค ำน ำ 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อการการทุจริตของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น โดยได้จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถเพ่ิมเติมปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
และด าเนินการน าส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ  
e-PlanNACC ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2565ขึ้น  
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 

 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
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 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสำมำรถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้ คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าให้พฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงกลายเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบ
การทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบว่าบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าให้
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC)  พ.ศ.2546 การจัดตั ้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ
ในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยาม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและ
มีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติยอมรับได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านักรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งยั่งยืน  
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี 2565 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหารและ
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี
1.1.3 (1) ประชุมประจ าเดือนของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

- 
 
 
- 
 
 

กองการเจ้าหน้าที/่
ส านักงานเลขานุการฯ 

 
ส านักปลดั 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1) โครงการการสร้างความโปร่งใสใน
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนยีม 
2) โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวพระราชด าริและความยั่งยืน
ของสังคมไทย 
3) โครงการอนรุักษ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- 
 

7,230,000 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 
 

กองสาธารณสุข 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการเยาวชนวิถีพุทธ 1,250,000 
 

กองการศึกษาฯ 
 

 รวม จ านวน.....6.....โครงการ 9,480,000  
  

ส่วนที่ ๒ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน 
การทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

- ส านักปลดั 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบรุี ปลดัองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหนา้ส่วน
ราชการ 
2.2.2 (1) โครงการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานการเงิน การคลงั 
2.2.2 (2) โครงการสร้างความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคมุการใช้
ทรัพย์สิน 
2.2.3 (1) การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบตัิงานของยานพาหนะและ
เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุร ี
2.2.3 (2) โครงการเพิม่ศักยภาพในการ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

1,100,000 
 
 
 

14,259,500 
 
 

กองการเจ้าหน้าที ่
 

กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 

กองคลัง 
 

กองพัสดุฯ 
 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 
 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 

 2.3 มาตรการใช้ดุลย
พินิจและอ านาจหนา้ที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

2.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียมบ ารงุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2.3.2 มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี

- 
 
 
- 

กองคลัง 
 
 

กองการเจ้าหน้าที ่
 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

1) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี

- กองการเจ้าหน้าที/่ 
หน่วยตรวจสอบฯ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 256  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการจัดการใน

กรณไีด้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความร่วมมอืกับ
หน่วยตรวจสอบภายในทีไ่ด้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี
2.5.2 (2) มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
2.5.3 (1) มาตรการแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

กองการเจ้าหน้าที ่
 

หน่วยตรวจสอบฯ 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบฯ 
 
 

ส านักปลดั 

  2.5.3 (2) มาตรการด าเนินเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบคุคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหนา้ที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีว่า
ทุจริตและปฏิบตัิราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 

 ส านักปลดั 

 รวม จ านวน....15...โครงการ 15,359,500  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี
3.1.2 มาตรการการเผยแพร่ข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ และป้าย
ประกาศขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด
สุพรรณบุรี  
3.1.3 มาตรการการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารตา่งๆ ผ่านเว็บไซต ์และปา้ย
ประกาศขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด
สุพรรณบุร ี

- 
 
- 
 
 
 
- 

ส านักปลดั 
 

กองพัสดุฯ 
 
 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวดั
สุพรรณบุร ี
3.2.2 (1) โครงการ อบจ.พบประชาชน 
3.2.2 (2) มาตรการรับรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์
3.2.3 กิจกรรมรายงานผล 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ทราบ 

- 
 
 

1,000,000 
 
- 
- 

ส านักปลดั 
 
 

ส านักงานเลขานุการฯ 
ส านักปลัด/ 

กองยุทธศาสตร์ฯ 
ส านกัปลัด 

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) กิจกรรมสรา้งโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.3 (1) ตรวจตดิตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุร ี

- 
 
 
- 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 

 รวม จ านวน.....9....โครงการ 1,000,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

4.1 มีการจดัวางระบบ
และรายงานการควบคมุ
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 การตรวจสอบภายในประจ าปี 
4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผล 
การควบคุมภายใน 
 

- 
- 

หน่วยตรวจสอบฯ 
หน่วยตรวจสอบฯ 

 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบรหิาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

4.2.1 การเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร และ
การบริหารงานบุคคล โดยผ่านเว็บไซต ์
4.2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณผา่น 
เว็บไซต์ และป้ายประกาศของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี

- 
 
- 

กองการเจ้าหน้าที ่
 

กองพัสดุฯ 
 
 

 
 4.3 การส่งเสรมิบทบาท

การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ทางการเมืองของผู้น าท้องถิ่น 
4.3.2 การประชุมคณะกรรมการ
ติดตามผลงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี

700,000 
 
- 

ส านักงานเลขานุการฯ 
 

ส านักงานเลขานุการฯ 

 4.4 เสรมิพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 มาตรการส่งเสรมิและพัฒนา
เครือข่ายดา้นการป้องกันการทุจรติ 

- 
 
 

ส านักปลดั 
 
 

 รวม จ านวน.....7.....โครงการ 700,000  
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดย
ความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลาย และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกลไกบังคับใช้ประมวลจริยธรรม แบบบังคับใช้และข้ันตอนการลงโทษไว้อย่างชัดเจน 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเล็งเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้ างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สุขของประชาชน ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้เข้าใจในหน้าที่ของตนไม่ให้กระท าการผิดวินัย 
  2.  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 
 

/3. เพื่อปลูก... 
 
 



 
 

   
3.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีคุณธรรม จริยธรรม 

เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

 4.  เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนา
ตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็น
พลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการ
ให้ การเสียสละ และการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

 5.  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

4.  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
  ด้านคุณภาพ 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการ
ท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5.  วิธีการด าเนินการโครงการ 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม คือ 

1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างความเข้าใจในหน้าที่ของตน ไม่ให้กระท าการผิดวินัย  
โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมในหัวข้อ “ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข” เข้าร่วมกิจกรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รู้รักสามัคคี 
เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
ผาสุก เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังกัด (เด็กพิการ คนชรา ณ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ) การเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกสมาธิโดยการปฏิบัติธรรมหรือถวายปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

3.  การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคัญต่าง ๆ 
4.  การขัดท ากิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาธิ                 

มีความสงบ สร้างจิตพิสัยเป็นคนดีมีคุณธรรม โดยการฝึกปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ 
 

-/6.......... 
 
 
 
 



 
 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
  - 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในหน้าที่ไม่ให้กระท าการผิดวินัย 
  2.  เกิดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี  
  3.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  และใน
การปฏิบัติราชการ 
  4.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มี
จิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี 
สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จัก การให้ การ
เสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  5.  เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  



 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      
ประชุมประจ าเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรี 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็น
ต้องการมีประชุมปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจ และติดตามงาน เพ่ือให้การท างานของบุคลากรในองค์กรเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
องค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการจัดการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

3.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการท างานแก่บุคลากรในองค์กร 
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย และ
กระบวนการจัดการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
  3. เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

4.  เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

5.  วิธีการด าเนินการโครงการ 
  จัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นประจ าทุกเดือน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
  - 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และมีการท างานอย่างสุจริตโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

 



 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 3 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
       การสร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 เพ่ือด าเนินการจัดเก็บภาษีให้เป็นตามกฎหมาย 
โดยจัดเก็บภาษีน้ ามันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ จัดเก็บอัตราลิตร/กิโลกรัมละ  4.54  
สตางค์  และภาษียาสูบจัดเก็บในอัตรามวนละ 9.30  สตางค์ โดยก าหนดการช าระภาษีภายในวันที่  20  ของ
เดือนถัดไป  และตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยจัดเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของผู้เข้าพัก
โรงแรม  ก าหนดช าระภาษีภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ช่องทางการช าระภาษีก็เป็นสิ่งส าคัญ ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีหลากหลายช่องทางให้กับผู้ประกอบการได้เลือกช าระภาษี มี 4 ช่องทาง ช่องทาง
แรก คือผู้ประกอบการมายื่นแบบช าระภาษีได้ด้วยตนเอง ณ กองคลัง ช่องทางที่สองคือเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ
จัดเก็บภาษี ณ สถานประกอบการที่ตั้งอยู่  ตามแผนการออกให้บริการรับแบบที่ได้ก าหนดไว้  เพ่ือเป็นการ
ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่องทางที่สาม ช าระผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) ช่องทางที่สี่ ช าระภาษี
ผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (น้ ามันและก๊าซ) เลขที่ 710 – 0 – 
39517 – 8 สาขาสุพรรณบุรี และค่าธรรมเนียมโรงแรม ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่  
747 – 0 – 03453 – 6  สาขาถนนพระพันวษาและยังได้มีการให้บริการรับแบบช าระภาษีช่วงพักเที่ยง เพ่ือ
เป็นการให้บริการอย่างท่ัวถึง เวลา 12.00 – 13.00 น.  
  ดังนั้น การปฏิบัติงานหรือการบริหารงานสิ่งหนึ่งคือความโปร่งใส การท างานต้องมีแผนการ
ปฏิบัติงานชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการหาแนวทาง/ช่วยกันป้องกันการทุจริตในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
จากการจัดเก็บภาษ ี

3.2 เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งได้รับความสะดวกใน
การช าระภาษบี ารุง อบจ.  

3.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี ให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
  
4. เป้าหมาย 

4.1  คณะผู้บริหาร 
4.2  ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
4.3  ผู้ประกอบการค้าน้ ามันและก๊าซ ฯ ยาสูบและโรงแรม 
 
 

/5. สถานที่... 
 



 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  

 
๖. วิธีด าเนินการ 

6.1  ออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน 
6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
       กฎหมาย ข้อบังคับขององค์กร หรือแม้แต่หนังสือสั่งการเพื่อป้องกันการทุจริต 
6.3  ส่งเสริมให้คณะผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานส่งเจ้าหน้าที่ 
       เข้ารับการอบรมเพ่ือป้องกันการทุจริตโดยตรง 
6.4  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบช าระภาษี 
6.5  จัดท าแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มยื่นแบบช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565                                

๘. งบประมาณ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  จ านวนบุคลากรของ กองคลัง  มีความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
  10.2  จ านวนผู้ประกอบการ มีความรู้  ความเข้าใจ  และให้ความร่วมมือช าระภาษีด้วยดี 
  10.3  จ านวนคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ พนักงานจ้าง มีความตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดความโปร่งใสมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริและความยั่งยืนของสังคมไทย 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย เพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในรอบปีที่ผ่าน
มา ส่งผลให้ทุกประเทศต้องวางมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าวภายใต้นโยบายหลัก  โดยการลด
งบประมาณในส่วนที่ไม่จ าเป็นลง ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันต้องอาศัยมาตรการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
หลายอย่าง และที่ส าคัญคือ เน้นให้ประชาชน  รู้จักด าเนินการตามแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง" เพ่ือน ามา
ประยุกต์ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  สามารถลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ในชีวิตประจ าวัน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เกิดเครือข่ายการประสานงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับประชาชนในจังหวัด  
การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การน าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้กับชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย แต่การกระจายไปถึงคนในชนบท 
หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอ ต้องพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้า 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีถูกท าลาย ภูมิความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
และเริ่มสูญหายไป สิ่งส าคัญก็คือความพอเพียงในการด ารงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทยสามารถ
พ่ึงตนเอง สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนว
พระราชด าริ และความยั่งยืนของสังคมไทย เพ่ือน าปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางการปฏิบัติตน
ของประชาชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ เพ่ือปรับปรุงประยุกต์การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ลดค่าใช้จ่ายเพ่ิมรายได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 ๓.๓ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างชุมชนที่ เข้มแข็งเกิดเครือข่ายการประสานงานแลกเปลี่ยน        
องค์ความรู้ให้กับประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

/5. วิธ.ี.. 
 
 



 
 
 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดท าโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ และความยั่งยืนของสังคมไทย 

๕.๒ ขออนุมัติด าเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ และความยั่งยืนของ
สังคมไทย 

๕.๓ ด าเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ และความยั่งยืนของสังคมไทย 
๕.๔ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ                  

และความยั่งยืนของสังคมไทย 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
 ๑๐ อ าเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาดูงาน ฝึกอบรมในต่างจังหวัด 
 
๘. งบประมาณและค่าใช้จ่าย 
 7,230,000.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๑๐. การติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ พิจารณาภาพรวมในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๑.๑ เกิดการร่วมกลุ่มในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑.๒ เกิดสภาพชุมชนที่เข้มแข้ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

  



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 5 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
 โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้         
ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นภารกิจอันหนึ่งที่จะต้องด าเนินการ และต้องด าเนินการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และมีความเหมาะสม เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรนั้นตลอดไป โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมตามมา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ท าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรง
ห่วงใย ในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพ่ิมปริมาณของ
ป่าไม้ในประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี ท าให้บางครั้ง
มนุษย์ลืมตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บวกกับการที่มีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกใช้  และถูกท าลายลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยที่ไม่มีการ
สร้างสิ่งทดแทนหรือร่วมกันอนุรักษ์อย่างจริงจัง ส่งผลให้ความสมดุลทางธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
ซึ่งในปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติใหญ่หลวงมนุษย์ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันได้   
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้น าองค์กร อาสาสมัครภาคประชาชน เยาวชน และประชาชน 
พร้อมทั้งน าศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้เกิดแนวคิด และน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางมาปฏิบัติในชุมชน
ของตนเอง เพ่ือพัฒนาปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสามารถอยู่ร่วมกันธรรมชาติได้              
อย่างสมดุล 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ได้เกิดการพัฒนา ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.2  เพ่ือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี  ตามแนวทางที่ถูกต้องเป็นการยกระดับความคิดและทัศนคติท่ีดี
ของ    กลุ่มผู้น าองค์กร  อาสาสมัครภาคประชาชน  เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๓.3  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๔. เป้าหมาย 

กลุ่มผู้น าองค์กร อาสาสมัครภาคประชาชน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

/5. วิธี... 

 

   



 

 ๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดท าโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ ขออนุมัติด าเนินโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๓ ด าเนินโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๔ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
                                                                                                  
๗. สถานที่ด าเนินงาน 
 ๑๐  อ าเภอ  ในจังหวัดสุพรรณบุรี  และสถานที่ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมในต่างจังหวัด 
 
๘. งบประมาณ 
 1,000,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๑๐. การติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ พิจารณาภาพรวมในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ สรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ กลุ่มผู้น าองค์กร อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาความคิด และมีประสิทธิภาพในการ 
                 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๑.๒ มีการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน และมีการพัฒนาชุมชนของ       
                 ตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
 ๑๑.๓ ประชาชนเกิดจิตส านึก และบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                  และสิ่งแวดล้อม 

๑๑.๔ เป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๑๑.๕ กลุ่มผู้น าองค์กร  อาสาสมัคร  เยาวชนและประชาชน เกิดความภาคภูมิใจ  ส านึกรักท้องถิ่นของ
ตนสามารถพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิต 
 

  



 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 6 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
 โครงการเยาวชนวิถีพุทธ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันล้วนมีปัญหาต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย โดยหนึ่งในปัญหาสังคมที่ส าคัญและ
เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนคือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ถือ
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและอนาคตของเด็ก
กลุ่มนี้ได้ อีกทั้งสังคมไทยในปัจจุบันผู้ปกครองให้เวลากับการท างานเพ่ือหารายได้มากกว่า ท าให้ไม่สามารถดูแล
พฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สามารถท าให้พวกเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือ
ถูกชักจูงให้เข้าไปข้องเก่ียวกับยาเสพติดได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน และป้องกันการเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข จึงได้เสนอโครงการเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
โทษจากยาเสพติด และฝึกปฏิบัติหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็ก ให้
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง มีสติในการด าเนินชีวิต และสามารถปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมต่อไปได้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน หน้าที่ 179 รายการที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา 
การกีฬา มุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล โดยอาศัยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 22542 หมวด 2 มาตรา 17 ระบุว่า ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ดังนี้... (6) การจัดการศึกษา กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า (18) กิจการที่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบกับมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 4 และมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐาน
ที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย (สพฐ.15) (สมศ.12.3) ตัวบ่งชี้ที่ 5 มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป์/กีฬาและนันทนาการ (สพฐ.15.5) (สมศ.12.3.5) เป็นข้อ
ระเบียบในการด าเนินโครงการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชน โดยการได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
ไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับสิ่งเหล่านี้ได้ รวมถึงการได้ฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะสร้างเสริมให้เด็ก
และเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาในเบื้องต้นได้ จึงร่วมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 , เขต 2 , เขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
อาชีวะศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการ
ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี : โครงการเยาวชนวิถพุีทธ ขึ้น 
 

/3. วัตถุประสงค์... 
  



 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
3.๑  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาเบื้องต้น 

 3.๒  เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 
 
๔. เป้าหมาย 

นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี   
 

 ๕. วธิีด าเนินการ 
 5.1  วางแผน ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง/ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
 5.2 ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 5.3 ด าเนินการเข้าค่ายฝึกอบรมตามก าหนดการของโครงการ 
 5.4 ประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
 5.5 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
                                                                                                  
๗. สถานที่ด าเนินงาน 
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๘. งบประมาณ 
 ๑,25๐,๐๐๐  บาท  (-หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ดี 
 

  



 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 - 2560 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560  - 2564) ซึ่งเป็น
การยกระดับให้การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
ในเชิงรุกท่ีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  
  ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตมติคณะรัฐมนตรีและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

6.  วิธีด าเนินการ 
  การจัดท าประกาศการแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

 
 
 

/7. ระยะ... 
 



 
 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  - 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  10.1  ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ไม่กระท าการหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

10.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กองการเจ้าหน้าที่มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  จ านวนประมาณ 313 คน  การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่มี
กระบวนการในการด าเนินงานหลายขั้นตอนและมีระเบียบ กฎหมายที่หลากหมาย ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยทักษะ ความ
ช านาญ และการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา กฎหมายให้ถูกต้อง หากด าเนินการผิดพลาดจะท าให้กระทบต่อสิทธิ
สวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงาน  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นธรรม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับสิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดความเป็นธรรม 
  3.2  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  และบุคคลทั่วไป  ได้รับความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน  เกี่ยวกับสิทธิที่จะพึงได้ตามกฎหมายและสิทธิของบุคคล 
  3.3  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคคลทั่วไป 
5.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
6.  วธิีด าเนินการ  
  6.1  จัดท าค าสั่งแบ่งงานให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลถือปฏิบัติโดยชัดเจน 
  6.2  จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ท าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
ตลอดจนหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล โดยให้ยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
  6.3  ตรวจสอบสิทธิข้าราชการที่มีคุณสมบัติในการเลื่อนระดับและประกาศแจ้งให้ทราบ 
  6.4  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางช่องทางต่างๆ 
  6.5  จัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการ 
 
 

/7. ระยะ... 
 
 



 
 

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



 
 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  9 
 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
       มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการเงิน การคลัง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ      
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

กระบวนการเบิกจ่ายเงิน  ตั้งแต่การขอเบิกเงิน  การตรวจสอบฎีกาเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกเงิน  
ทุกประเภท  การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยมีส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีประกอบด้วย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน กองช่าง กองพัฒนาชนบท 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าของงบประมาณเป็นผู้เบิกเงิน กองคลังใน
ฐานะหน่วยงานคลังจะต้องตรวจฎีกาเบิกเงินและเอกสารประกอบ ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ฎีกาต่อ
ปีงบประมาณ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  บางกรณีกฎหมายไม่ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจน ประกอบกับ
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลัง หรือละเลย
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อาจท าให้การเบิกจ่ายเงินเกิดความเสี่ยงและมีการทุจริตเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี และมีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จึงได้จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
การเงิน การคลังขึ้น 

3.  วัตถุประสงค ์
  3.๑ เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเบิก
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
  3.๒ เพ่ือป้องกัน ลดข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินและส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3.๓ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับดูแลมิให้เกิดการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ หรือละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  3.๔ เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ  และขาด
คุณธรรม จริยธรรม  
 
 
 
 

           /4.เป้าหมาย... 
 
 
 
 



 
 

 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.๑  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
  4.๒  ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน  
ในขั้นตอนการขอเบิกเงิน การตรวจสอบฎีกาและเอกสารหลักฐานประกอบ  และการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้มี
สิทธิรับเงิน 
  6.๒ จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
   6.๓ จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสเป็นประจ าทุกสามเดือน 
  6.๔ ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจ าปีให้ประชาชนทราบ 
  6.๕ รายงานรายรับ – รายจ่ายประจ าเดือนลงเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
  6.๖ จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  6.๗ จัดท างบการเงินประจ าเดือนเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

6.๘ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
6.๙ จัดท าใบรายการตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน  (งานจัดซื้อ/จัดจ้าง) 
6.๑๐ ท าหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับ

แนวทางการจัดท าฎีกาเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ       
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 
8. งบประมาณด าเนินการ       

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ    
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ ท าให้ข้าราชการ พนักงานจา้งทุกคนผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น 
  ๑๐.๒ ท าให้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
  ๑๐.๓ ท าให้เกิดความโปร่งใสในการท างานและประชาชนเชื่อมั่นในการให้บริการ  
 

  



 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 10 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมการใช้ทรัพย์สิน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  จากการติดตามสถานการณ์การทุจริตคอรัปชั่นของประเทศไทย พบว่า การทุจริตคอรัปชั่นใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นที่กล่าวถึงกันมาก เพราะมีข้อกล่ าวหาต่อนักการเมืองท้องถิ่น และ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอรัปชั่นที่มีการกระท าในหลายรูปแบบ เช่น การยักยอก  การแอบเอา
งบประมาณหรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน การเลือกจ้างและการท าสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานแก่พวกพ้อง
ของตน โดยการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้บริษัทห้างร้านของตนเอง และพรรคพวก
มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ห้างร้านซึ่งให้สัญญาจะให้ 
ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในทางอ้อม ท าให้ อปท. ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนกรุงเทพมหานครและเทศบาล ถูกจับตามองจากสังคมภายนอกว่า มี
การทุจริตคอรัปชั่นในท านองดังกล่าวหรือไม่ 
  การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม ซึ่งถือเป็นหลักการส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราตระหนักดีถึงความส าคัญที่จะสร้างเครื่องมือเพื่อป้องกันการทุจริตร่วมกัน 
โดยที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะกระท าเพียงล าพังได้ จึงก่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต  
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างคุ้มค่า  

 3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างในทุกกระบวนงานและทุกขั้นตอน 
 3.4 เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 บุคลภายใน ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร ลูกจ้างและ

พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 4.2 บุคคลภายนอก ประกอบด้วย ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงประชาชนในเขต

พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
 
 
 

/๕. พ้ืนที่... 
 
 



 
  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
        - มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

โดยเคร่งครัด 
        - มีการประชุมชี้แจงนโยบายการท างานของผู้บริหาร 
        - ก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ และอ่ืนๆ     

โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้อง อย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  6.2 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี     

ในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ดังนี้ 
         (1) มกีารจัดท าประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ ณ ที่ท าการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
         (2) ในขั้นตอนการจัดหาพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มี

การเปิดเผยข้อมูลประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้หลายช่องทาง มีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่และคณะท างานด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคา และจัดท าทะเบียนควบคุมการปิด
ประกาศและตรวจสอบการลงเว็บไซต์ ดังนี้ 

     - ปิดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
     - ลงประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทางอินเตอร์เน็ต เช่น บนเว็บไซด์

ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) เว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นต้น 
     - ส่งประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่ายสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทางไปรษณีย์ ให้กับหน่วยงาน

องค์กร บริษัท/ห้าง/ร้าน ต่าง ๆ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นต้น  

         (3) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 
    - ปิดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
    - ลงประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทางอินเตอร์เน็ต เช่น บนเว็บไซด์ของ

กรมบัญชีกลาง (e-GP) เว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นต้น 
    - ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทางไปรษณีย์ ให้กับหน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ เช่น ส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี , ส านักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น  
        (4) จัดให้มีมุมจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือเอกสารที่อ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับ

งานพัสดุ , ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบันและที่ผ่านมา และมีคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อบริการแก่ประชาชนทั่วไป 
  6.3 การควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน มีการลงบัญชีหรือทะเบียน เพ่ือควบคุมพัสดุ โดยให้มี
หลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบด้วยและเก็บรักษาพัสดุอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย 
และครบถ้วน ในการเบิกจ่ายพัสดุ ต้องมีใบเบิกแล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้ง และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
มีการแต่งเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของแต่ละหน่วยงาน ว่า การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือ
มีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่   

 
/๖.๔ การรับเรื่อง... 



 
 
 
 

  6.4 การรับ เรื ่อง รับข้อร้อง เรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้า งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยการเปิดช่องทางให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อพบความผิดปกติหรือความไม่ชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดย
มีการก าหนดขั้นตอนกระบวนการและก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ     
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยฝ่ายนิติกร ส านักปลัด อบจ.เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติได้
ร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 

 10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ปฏิบัติได้ร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 

 10.3 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทรัพย์สินทั้งหมด 
  10.4 การร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีจ านวน
ไม่เกิน 2 โครงการ ของโครงการทั้งหมด โดยร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี 
  10.5 เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานโดยปราศจากการทุจริต 
    

  



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 11 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

น าระบบ E-LAAS มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารการคลังเพ่ือ
รองรับ E-GOBERMEN ของภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพติดตามผลการด าเนินงานระบบ
งบประมาณ ระบบการจัดเก็บรายได้ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการบันทึกบัญชี การ
จัดท ารายงานการเงิน การเบิกจ่ายรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมการจัดท าฎีกาและการออกเช็ค
พร้อมงบประกอบการแสดงฐานะทางการเงินครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีแนวทางให้องค์กรปกครองทั่วประเทศใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติท างานได้
สะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ง่ายและลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนสามารถให้ข้อมูลผู้บริหารได้รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าวในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบการเบิกจ่ายในระบบ (e-laas) เพ่ือให้สามารถติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมารณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถเป็นเครื่องมือใน การบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการน าระบบ E-LAAS มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่าย รวมไปถึง
ระบบบัญชีเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน 

3.2 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจการจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี 

3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากับประโยชน์ และเกิดความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามด้านรายรับ - รายจ่าย ระบบการเงินการคลังให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 

/4. เป้าหมาย... 



4. เป้าหมาย 
4.1 ผู้บริหารฝ่ายการเมือง 
4.2 ข้าราชการฝ่ายประจ า 
4.3 บุคลากรทุกส านัก/กอง ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ พัสดุ 

ธุรการ การจัดท าฎีกา จัดท าโครงการต่างๆ  
4.4 ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  6.2 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล E-LAAS ในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  6.3 ตรวจสอบงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

6.4 ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบบันทึกข้อมูล (E-LAAS) 
6.5 ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 
                                                           
8. งบประมาณ 

ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  การด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ร้อยละ 100 
 
 
 

  



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 12 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของยานพาหนะและเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ถนน คู คลอง ซึ่งมีความช ารุดเสียหายอยู่ตลอดเวลา โดยในทางปฏิบัติหน่วยงานท้องถิ่น
หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ประสบความเดือดร้อน ได้จัดท าหนังสือ
แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล และออกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรกล  โดยไม่ใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการบูรณาการในการท างานร่วมกัน ท าให้เกิด
ความร่วมมือ ร่วมใจในการสร้างชุมชนให้มีสิ่งสาธารณะอยู่ในสภาพที่ดี 
  ดังนั้น เพื่อให้เกิดการตรวจสอบในระดับพื้นที่จึงได้เสนอโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของยานพาหนะและเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งจะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง 
เวลาการปฏิบัติงาน เวลาหยุด และประมาณการคร่าวๆ ในการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง สามารถตรวจสอบเส้นทางการ
เดินรถย้อนหลังได้ และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน รวมทั้งสามารถดูข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ได ้
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้สามารถวางแผนในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลได้อย่างทันทางทีเวลาเกิด สา
ธารณภัย 

3.2 เพ่ือควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ เครื่องจักรกล 
3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการท างานของบุคลากร 
3.4 เพ่ือป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินที่อาจเกิดจากการขับรถที่ประมาทและ

เลินเล่อ 
 

4. เป้าหมาย 
ใช้มาตรการติดตั้งระบบ GPS – TRACKING ในยานพาหนะเครื่องจักรกล เพ่ือติดตามและ

ควบคุมการขับขี่รถยนต์เครื่องจักรกลออกนอกพ้ืนที่ ควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ควบคุมการสูญหายของน้ ามัน 
และประมาณการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลในยามประสบภัยต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 
 
 
 

/5. พ้ืนที่... 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
  5.1 เครื่องจักรกลและยานพาหนะของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
  5.2 เครื่องจักรกลและยานพาหนะของกองส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ก าหนดยานพาหนะเครื่องจักรกลที่จะใช้ในการติดตั้งระบบ GPS – TRACKING 
  6.2 ด าเนินการเช่าพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์เดิม และเช่าทั้งระบบ 
  6.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหาร 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565                             
                                                           
8. งบประมาณ 

1,100,000.- บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
  9.2 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
  9.3 กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้สามารถวางแผนในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลได้อย่างทันท่วงทีในกรณีเกิดสา
ธารณภัย 
  10.2 ท าให้สามารถควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ 
  10.3 ท าให้สามารถให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการท างานของ
บุคลากร 
  10.4 ท าให้สามารถป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากการขับรถที่ประมาท
และเลินเล่อ 
 
 
 

  



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 13 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
 โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและความถี่ในการเกิดภัยเพ่ิมมากขึ้นอีกทั้งยัง
เกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ
จ านวนมาก จึงจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นล าดับแรก 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตั้งเป้าให้ “จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นน าในด้านแหล่งผลิตอาหาร
และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากลเป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬาการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดียึดการมีส่วนร่วม โดยปัจจุบันในด้านการท่องเที่ยวได้
ก าหนดให้มีการจัดงานประจ าปี อาทิ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ งานตรุษจีน งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมือง
สุพรรณฯ งานอัศจรรย์วันสงกรานต์ งานทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่ งานแห่เทียนพรรษา งานประเพณีทิ้ง
กระจาด และงานทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี เป็นต้น ในด้านการกีฬา  จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาคอยู่เป็นประจ า ประกอบกับการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ มีห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้มีนักท่องเที่ยว 
นักกีฬา และประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาจากทั่วทุกภาค ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติด 
และอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น จากปัญหาดังกล่าวการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สินของ
ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา และมีการบูรณาการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ระบบกล้องวีดีโอวงจรปิด สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมได้ผลเป็นอย่างดี จึงได้ก าหนดให้มีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันชี วิตและทรัพย์สินด้วย
ระบบกล้องวงจรปิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมเติมในจุดที่ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมภายในเขตอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าในการจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัด ได้เล็งเห็นความส าคัญของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจน
ความเป็นอยู่ของประชาชน และนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
มาตรา 17 (23) ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในด้านการจัดให้มี
ระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด มุ่งเน้นในด้านการป้องกันอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน 
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ จัดท า 
“โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” ขึ้น 
 
 

/3. วัตถุ... 
  



3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ภายในเขตอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี มีระบบกล้องวงจรปิดมีศูนย์ควบคุมสั่งการกลางที่สามารถ

รองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิดของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  และสามารถน าภาพเหตุการณ์ไปเป็นข้อมูลและหลักฐานประกอบในการ
พิจารณาคดี กรณีเกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุ และภัยพิบัติต่างๆ 

3.3 เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเชื่อมั่นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
4. เป้าหมาย 
          การด าเนินการจัดซื้อชดุกล้องวีดีโอวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ พร้อมกับติดตั้งกล้อง (CCTV) เพ่ือใช้ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
6. วิธีด าเนินการ  
 ๕.1 ขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๕.2 ด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 
      5.2.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี แขวงการทางสุพรรณบุรี พิจารณาจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด มี
ขั้นตอนดังนี้ 

      5.2.2 ส ารวจและร่วมประชุมสรุปจุดเสี่ยงต่างๆ และจัดท าข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน 
      5.2.3 ด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามระเบียบ 
      5.2.4 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  
      5.2.5 ฝึกอบรมการใช้งานแก่บุคลากร และทีมงานผู้ดูแลระบบ เพ่ือดูแลซ่อมบ ารุงและแก้ไข

เบื้องต้น ให้สามารถใช้งานกล้องวิดีโอวงจรปิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
ของระบบกล้อง 

๕.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสร้างศูนย์ควบคุม สั่งการ แต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ าศูนย์  

๕.4 กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการประสานงานกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือด าเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

๕.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 
 

/7. ระยะ... 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
                                                           
8. งบประมาณ 
 14,259,500.- บาท  (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 



 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑0.๑ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๑๑.2 สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านปัญหายาเสพติด อุบัติ เหตุ                       
และเหตุร้ายต่างๆ ให้ลดน้อยลงและเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถประสานงานด้านข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด            
ในการติดตามแก้ไขเหตุร้ายได ้

๑๑.3 ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และมีความอุ่นใจในการ
ด ารงชีวิตมากขึ้น สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี   
 10.3 ท าให้สามารถให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการท างานของบุคลากร 
 10.4 ท าให้สามารถป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากการขับรถที่ประมาทและ
เลินเล่อ 
 
 
 

  



 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 14 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการจัดเก็บภาษียาสูบ ภาษีน้ ามันและก๊าซ
ปิโตรเลียม ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555 โดย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2555 และจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้า
พักโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นต้นมา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและเงินรายได้ตามมาตรา 24(1) ออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีน้ ามันได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ ก๊าซปิโตรเลียมกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์ (2) ออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บภาษียาสูบได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ (10) ออกข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักใน
โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว3431 ลงวันที่  19 
ตุลาคม 2552 ได้แจ้งแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจ าปี เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น การ
ให้บริการรับช าระภาษีนอกส านักงานหรือการออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ การให้บริการรับช าระภาษี
ในช่วงวันหยุดราชการในช่วงฤดูภาษี เป็นต้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปตามข้อบัญญัติที่
ก าหนดไว้ สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จากผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นการสร้างจิตส านึก และ
สร้างความซื่อสัตย์ให้แก่ลูกค้า ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น สามารถพ่ึงพารายได้ของตนเองได้ จึงได้จัดท าโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น เพ่ือเป็นการเชิญชวน และ
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการมาช าระภาษีได้เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการขยายฐานภาษีให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด้วย 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื ่อ เป ็นการเชิญชวนให้ผู ้ประกอบการฯ มาช าระภาษีตรงเวลาและกระตุ ้น ให้
ผู้ประกอบการฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการช าระภาษี 

3.2 เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งได้รับความสะดวกในการ
ช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3.4 เพ่ือเป็นการสร้างความซื่อสัตย์ต่อการให้บริการกับลูกค้า 

 
/4. เป้าหมาย... 

4. เป้าหมาย 
4.1 ผู้ประกอบการค้าปลีกยาสูบ ผู้ประกอบการค้าปลีกน้ ามัน/ก๊าซปิ โตรเลียม และ

ผู้ประกอบการโรงแรมมาช าระภาษีตามเวลาที่ก าหนด 



4.2 ผู้ประกอบการค้าปลีกยาสูบ ผู้ประกอบการค้าปลีกน้ ามัน/ก๊าซปิ โตรเลียม และ
ผู้ประกอบการโรงแรมให้ความส าคัญในการช าระภาษี 

4.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถจัดเก็บบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 10 อ าเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตามเป้าหมาย 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  สถานประกอบการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง 10 อ าเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท าแผนการออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
  6.2 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม หรือ
ลดขึ้นตอนการท างาน หรือการบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  6.3 ประชุมคณะท างนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม หรือ
ขัน้ตอนการท างาน หรือการบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  6.4 จัดท าประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน และ
ปิดประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
  6.5 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน รับช าระภาษีในช่วงพักกลางวัน 
  6.6 จัดให้มีแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 
  6.7 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 
                                                           
8. งบประมาณ 

ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือและมาช าระภาษีในระยะเวลาที่ก าหนด 
  10.1 สามารถลดขั้นตอนการช าระภาษี เกิดความสะดวกต่อผู้ประกอบการ 
  10.3 เจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  10.4 เกิดความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษีระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเป็นการสร้างความ
ซื่อสัตย์ให้กับผู้ประกอบการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 15 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
  มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีก
หลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ และ
อาจเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้การดุลยพินิจต่างๆ ของผู้บริหารเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ท าให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 การรวบรวมภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ 
  6.2 จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามอ านาจ
หน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

/7. ระยะ... 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 
                                                           
8. งบประมาณ 

ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  การด าเนินการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไป
ตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ 
 
 
 

  



 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 16 

 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตร 279  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกลระบบในการบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงของแห่งการกระท า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ก าหนดโครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประพฤติปฏิบัติตนไปข้าราชการที่ดี 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
  3.2  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีตระหนักและให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  3.3  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
6.  วิธีด าเนินการ  
  6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด่น 
  6.2  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
  6.3  ประเมินผล/สรุปผลการจัดท าโครงการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

/7. ระยะ.. 
 

 
 



 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 
 
8.  งบประมาณ 
  - 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  การปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มากขึ้น ตัวชี้วัดอาจจะวัดได้จาก 

1.  ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
  2.  ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
  3.  ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 

  



 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 17 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1 บัญญัติว่า 
“ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” และจากค าแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ยึดถือ
หลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า มาเป็นแนวในการบริหารงาน อันจะน ามาซึ่งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
เป็นหัวใจหลักของการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้างความเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการทุกภาคส่วนในการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็น
ที่เชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน ตลอดจนสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาค
เท่าเทียมกันและความถูกต้องชอบธรรม จึงได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

/6. วิธ.ี.. 
 

 



 

6.  วิธีด าเนินการ 
  การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  - 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 18 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินงาน และเป็นหลักประกันองค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดย
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่เป็นยอมรับโดยทั่วไป และตามที่ระเบียบก าหนด เหมาะสมกับ
ภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี  
  3.2 เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานป้องกัน
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 
 

/8.งบประมาณ... 
 

 
 



 
 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
  6.2 หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการออกตรวจส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ 
  6.3 หน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมข้อบกพร่องต่างๆ จัดท ารายงานเสนอแนะต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  - 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  10.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

10.1 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้ดีขึ้น 

10.3 การควบคุม และการก ากับดูแลเป็นไปอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร  
 

 

  



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 19 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  จากการที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจ การก ากับดูแล การตรวจสอบ ตลอดจน
การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการ และการคลังที่พ่ึงตนเองและเป็นอิสระมากข้ึน  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ลดความผิดหรือข้อบกพร่อง รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และหนังสือสั่งการเก่ียวข้อง จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
  3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานป้องกัน
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต  

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระใน
การเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
  6.2 การให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และชี้แจงข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
  6.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อทักท้วง และ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ 

 
/7. ระยะ... 

 



 
 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  - 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  10.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

10.1 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้ดีขึ้น 
 

 

  



 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 20 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ
มีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ด าเนินการให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

6.  วิธีด าเนินการ 
  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจะด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 

 
 

/7. ระยะ... 
 

 
 



 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  - 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  10.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ไม่กระท าการหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  10.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และขั้นตอนการ
ลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

  



 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่21 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   ศูนยข์้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ก าหนดให้สิทธิแก่ประชาชนในการ
เข้าถึงและรับรู้ในข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และข้อมูลข่าวสารต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถรับรู้ รับทราบ 
และสามารถเข้าตรวจดูหรือขอเอกสารทางราชการได้เสมอ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการ
ท างานหน่วยงานของรับ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรม โครงการด้านต่าง ๆ บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือสื่อให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ ตามช่องทางต่าง ๆ ให้มากที่สุด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อ
อินเตอร์เน็ต และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การสื่อสารตามช่องทางที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงเป็นช่องทางสื่อสารที่มี
ความส าคัญในการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพ่ือให้ประชาชนที่ต้องการ
ตรวจสอบด าเนินงานหน่วยงานของรัฐ ได้กระท ากิจการใดๆ ไปโดยถูกต้อง ชอบธรรมเป็นไปตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนดหรือไม่ โดยประชาชนสามารถขอตรวจดูข้อมูลหรือขอเอกสารของทางราชการได้ประกอบกับ
นโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕    
   ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนรับรู้รับทราบ และสามารถเข้าตรวจดูหรือขอเอกสารของทางราชการ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและเพ่ือสร้างความโปร่งใสให้หน่วยงาน อึกทั้งยังเป็นการเสร้างเครือข่ายให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงจัดท าโครงการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น 
 
 
 
 
 

/3. วัตถุ... 
  



 
 
 
๓ วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ออกสู่สาธารณชนให้ได้รับรู้รับทราบ 
   ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในเรื ่องบทบาทอ านาจหน้าที ่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและ
ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  ๓.๔ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทางราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ของรัฐ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
   พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
   ๖.๑ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่
ทันสมัย มีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือรองรับการสืบคนข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลของประชาชน 
   ๖.๒ จัดท าข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ทางหนังสือ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ ป้ายไวนิล 
ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายไฟอักษรวิ่ง จัดท าสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบจ. 
เฟสบุ๊กและเว็บไซต์อ่ืน ๆ ดังนี้ 
       (๑) จัดพิมพ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
       (๒) จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    
       (๓) จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
       (๔) จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร โดยจัดส่งให้สถานีส่งกระจายเสียงและ
หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน สถานีวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวี  
       (๕) จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารทางป้ายไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด และป้ายไฟ
อักษรวิ่ง 
       (๖) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทางโทรทัศน์  
       (๗) จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์อ่ืน ๆ เข่น เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น 
 

/6.3 ด าเนิน ... 



 
 
 
  6.3 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี และป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ ๒๕65 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  - 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๑๐ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ ประชาชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน รับรู้  รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน 
โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
   ๑๐.๒ ประชาชนรับทราบความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ
ตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานได้มากข้ึน 
   ๑๐.๓ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีเพิ่มมากข้ึน 
 

 


