


คำนำ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหนวยงาน
มากยิ่งข้ึน 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำ
หลักธรรมาภิบาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 
 สวนที่ 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน          
5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตามได 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจำนวน 37 โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ดังน้ี 
  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 7 โครงการ 1 มาตรการ 3 กิจกรรม 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 3 โครงการ81 มาตรการ 6 กิจกรรม 
  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 2 โครงการ 1 มาตรการ  
  มิติที ่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
2 โครงการ 2 มาตรการ 2 กิจกรรม 
 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จะเปน
สวนหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู
เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 
 
 
             องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
                   สำนักปลัดฯ 
 





สารบัญ 
เรื่อง             หนา 
สวนที่ 1 บทนำ             1  
 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 
 2. หลักการและเหตุผล 
 3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 4. เปาหมาย 
 5. ประโยชนของการจัดทำแผน 

สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส       6       
 มิติที่ 1 การสรางวฒันธรรมสุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
 มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต      13 
           เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 

มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต           13 
 1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 1.2 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนกัแกเด็กและเยาวชน 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส                  38      
 2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
 2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน       72 
 3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
 3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
ของประชาชน 
มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    79 
 4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเสี่ยงการทุจริต 
 4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ภาคผนวก             92 
 



สวนที่ 1 
บทนำ 

                                                                                                                       . 
1.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 
       เปนการกำหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงไดกำหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก 

การกำหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

เกณฑโอกาสเกิดการทุจริต 

โอกาสการเกิดทุจริต (Likelihood) 
5 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกวา 5 ครั้งตอป    
4 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไมเกิน 4 ครั้งตอป 
3 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไมเกิน 3 ครั้งตอป 
2 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไมเกิน 2 ครั้งตอป 
1 โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งตอป 

 
เกณฑผลกระทบ (Impact) ท่ีไมใชทางดานการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 เกิดความเสียหายตอรัฐเจาหนาท่ีถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสูกระบวนการทางยุติธรรม 
4 ภาพลักษณของหนวยงานติดลบเรื่องความโปรงใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนลงขาว

อยางตอเนื่อง และสังคมใหความสนใจ 
3 ปรากฏขาวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหนวยงาน มีคนรองเรียน แจงเบาะแส 
2 หนวยตรวจสอบของหนวยงาน หรือหนวยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง 
1 แทบจะไมมี 

 

เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 
โอกาสเกิด 
(Likelihood) 

ผลกระทบ (Impact) 
1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
2 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 

/ระดับความรุนแรง... 
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ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

  สีเขียว  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ำ 
  สีเหลือง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
  สีสม  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง  
  สีแดง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก   

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 

ลำดับ 
ที่ 

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จาง การบริหารพัสดุ และ
การใชประโยชนทรัพยสิน
ของทางราชการ 

1 . ก า รบ ริ ห า ร ก า ร เงิ น
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ าง  ก ารจั ดห าพั สดุ  ไม
เป น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ที่
เก่ียวของหรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือใชเงินไม
เกิดประโยชนกับราชการ 

ต่ำ 1. กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 
2. กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน
การจัดซื้อ - จัดจาง 
3. กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 
4. กิจกรรม วิเคราะหผลการจัดซื้อจัด
จางประจำป 

2 การใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1 . ก า ร ให บ ริ ก า ร แ ก
ป ร ะ ช า ช น ไ ม เ ป น ไ ป
ตามลำดับอันเนื่องมากจาก
ความสัมพันธสวนตัวหรือติด
สินบน 
2.มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
ป ก ติ  เพื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให บ ริก ารหรื อพิ จารณ า
อนุมัติอนุญาต  

ต่ำ 1. โครงการสงเสรมิความรูดาน
กฎหมาย 
2. มาตรการ No Gift Policy 
3.กิจกรรมการเรยีนการสอน 
หลักสตูร “โตไปไมโกง”(เด็กสราง
ชาติ) 
4. กิจกรรม “ยกระดับคณุภาพการ
บริหารประชาชน” 
5. โครงการองคการบรหิารสวน
จังหวัดสมุทรสาครสญัจร    
6. มาตรการจดัการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร 
7. มาตรการจดัทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 
8. กิจกรรมการใชบัตรคิวในการ
ติดตอราชการ 
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ลำดับ 
ที ่

ข้ันตอน 
การดำเนินงาน 

ป ระ เด็ น ความ เสี่ ย งการ
ทุจริต 

Risk Score มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
ห น ว ย ง า น แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. บุคลากรของหนวยงาน
ไม ใหความสำคัญ กับการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข า ด ค ว า ม
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน  
2. น ำท รัพ ย สิ นของทาง
ราชการไปใชประโยชนสวน
ตน 

ต่ำ 
 
 
 
 

1. โครงการสงเสริมการจัดความรูใน
องคกร (Knowedge Management 
: KM) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สมาชิกสภาฯและบุคลากร 
3. โครงการเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
4. กิจกรรมเชิดชูเกียรติแกบุคลากรใน
การปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
5. มาตรการแสดงเจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสาคร 
6. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร 
7. มาตรการ “จดัทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

4 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย 
โอนเลื่อนตำแหนง/เงินเดือน  

ต่ำ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว 
โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 
กลาวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

 
/เพ่ือใหบรรลุผล... 
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เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่
เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน 
และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหได
เห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 7,850 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของ
รัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการ
กระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ            
ประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถิ่นซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวทั้งประเทศ หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชนอยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบ
กฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนำไปสูการ
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร      
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่กำหนดไววา ใน
ป พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
(1) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ตอสาธารณชน  

  (2) เพื่อสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
 
 

/(3) เพ่ือใหการ… 



- 5 - 
(3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  
(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต             

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร           

ที่มีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ลดลง รอยละ 90 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)               
และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในป พ.ศ. 2570  

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
จ ำ น ว น ค ดี ทุ จ ริ ต
ลดลง 
(คำนวณจากป 2565) 

รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 

คะแนน ITA 91 คะแนน 92 คะแนน 93 คะแนน 94 คะแนน 95 คะแนน 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทองถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร  

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร            
ที่มีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
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สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังนี้  

 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 1 
การสราง
วัฒนธรรม
สุจรติ  

1.1 การเสริมสรางจติสำนึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ขาราชการการเมือง ฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถ่ินและฝายประจำขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1. โครงการสงเสรมิการจดัความรูในองคกร (Knowedge 
Management : KM) 
 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบรหิารสมาชิกสภาฯ และ
บุคลากร 
 
 3. มาตรการ “สงเสรมิการปฏิบัตงิานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร” 
 
4.โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการของ อบจ.สมุทรสาคร  (กิจกรรมปฏิบัติธรรม) 
 
 

500,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
500,000 

 
 
 

500,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
500,000 

 
 
 

500,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
500,000 

 
 
 

500,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
500,000 

 
 
 

500,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
500,000 
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  5. โครงการสงเสรมิประชาธิปไตยและสิทธิเสรภีาพของ
ประชาชน 
 
6. กิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) 
 
 
7. กิจกรรมเชิดชูเกียรติแกบุคลากรในการปฏิบตัิตนใหเปนที่
ประจักษ 

300,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

300,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

300,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

300,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

300,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

 

 1.2 การเสริมสรางจติสำนึกและ
ความตระหนักแกประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1. โครงการสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน (ปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง) 
 
2. โครงการสงเสรมิความรูดานกฎหมาย 
 

300,000 
 
 

50,000 
 

300,000 
 
 

50,000 
 

300,000 
 
 

50,000 
 

300,000 
 
 

50,000 
 

300,000 
 
 

50,000 
 

 

1.3 การเสริมสรางจติสำนึกและ
ความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน หลกัสูตร “โตไปไมโกง”      
(เด็กสรางชาติ) 
 
2. โครงการสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 

ไมใช
งบประมาณ 

 
500,000 

ไมใช
งบประมาณ 

 
500,000 

ไมใช
งบประมาณ 

 
500,000 

ไมใช
งบประมาณ 

 
500,000 

ไมใช
งบประมาณ 

 
500,000 

 

 รวม จำนวน  7 โครงการ 1 มาตรการ 3 กิจกรรม       
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 2 
การบริหาร
ราชการ
ดวยความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. มาตรการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 
 
2. กิจกรรม สรางความโปรงใสในการจัดซื้อ – จัดจาง  
 
 
3. มาตรการเปดเผยขอมลูสาธารณะของการบรหิารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

2.2 มาตรการสงเสรมิคณุธรรมและ
ความโปรงใส 

1. มาตรการแสดงเจตจำนงสจุริตในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
2. มาตรการ NO Gift Policy  
 
 
3. มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
4. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
 
5. กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงนิตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 
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  6. กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซื้อจานจางประจำป” 
 
 
7. โครงการ “ปรับปรุงงานจัดเก็บรายได” 
 
8. กิจกรรมการใชบัตรคิวในการตดิตอราชการ 
 
 
9. กิจกรรม “ยกระดับคณุภาพการบริการประชาชน” 
 
 
10. โครงการ “ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน” (Revenue 
Online) 
 
11. มาตรการจัดทำแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริตของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
12. มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัตริาชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล” 

ไมใช
งบประมาณ 

 
100,000 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
100,000 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
100,000 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
100,000 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
100,000 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

 

 2.3 มาตรการลดการใชดลุพินิจใน
การปฏิบัติงาน 

1. โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
2. มาตรการ มอบอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ  จัดจาง เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

 

 รวม จำนวน 3  โครงการ 8 มาตรการ 6 กิจกรรม       
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 3 
การสงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสรมิใหประชาชนมสีวน
รวมบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1. โครงการสงเสรมิการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและ
พัฒนาทองถ่ิน 
 
2. โครงการองคการบรหิารสวนจงัหวัดสัญจร 

500,000 
 
 

100,000 

500,000 
 
 

100,000 

500,000 
 
 

100,000 

500,000 
 
 

100,000 

500,000 
 
 

100,000 

 

3.2 การรับฟงความคดิเห็น การรบั
และตอบสนองเรื่องรองเรยีน/รอง
ทุกขของประชาชน 

1. มาตรการจดัการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนและบูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการทุจรติ 

       

 รวม จำนวน 2 โครงการ 1 มาตรการ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 4 
การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ 

4.1 การจัดวางระบบการ
ตรวจสอบภายในการควบคุม
ภายในและการบรหิารความเสี่ยง
การทุจริต 

1. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
 
 
2. กิจกรรมประเมินผลการควบคมุภายใน 
 
 
3.มาตรการบริหารจัดการความเสีย่งการทุจริต 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

4.2 การสงเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

1. โครงการฝกอบรมสมัมนา และศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
2. กิจกรรมสงเสรมิสมาชิกสภา อบจ.ใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝายบริหาร 

1,000,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

1,000,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

1,000,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

1,000,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

1,000,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

4.3 มาตรการจัดการเร่ืองรองเรียน
การทุจริต 

1. มาตรการจดัใหมรีะบบและชองทางการรับเรื่องรองเรยีน
เกี่ยวกับการทุจรติขององคการบรหิารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 รวม จำนวน 2 โครงการ 2 มาตรการ 2 กิจกรรม       

รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม       

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
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สวนที่ 3 

                                                                                                                       .  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1 การสรางสังคมวัฒนธรรมสุจริต 
         1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับที่ 1 
1. ชื่ อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการสงเสริมการจัดการความรู ในองคกร (Knowledge 
Management : KM) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในภาวการณปจจุบันท่ีเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลกในหลากหลายดาน ท้ังใน
ดานเศษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรบุคคล ก็สงผลทำใหองคกรมีความ
เสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในการทำงานไดเชนกัน ดังนั้นองคกรทุกองคกรจึง
จำเปนตองมีการจัดการความรู เพื่อเปนการจัดระบบความรูภายในองคกร เพ่ือใหองคกรมีบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการทำงานไดอยางตอเนื่อง และทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับการสงเสริมและพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให
สามารถรองรับภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร และสามารถบริการท่ีตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ   

3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูตามแนวนโยบายของคณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ในดานการสงเสริมและพัฒนาความรูใหแกบุคลากรในสังกัด 

4. กลุมเปาหมาย 
 เชิงปริมาณ:   

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานจาง ขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครทุกแหง  จำนวนไมนอยกวารอยละ  80 
 เชิงคุณภาพ:  
 ผู เขารวมโครงการไดรับการสงเสริมและพัฒนาองคความรู ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหสามารถรองรับภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร ตลอดจนสงผลใหสามารถบริการและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ  
 5.2 ประสานงานกบัหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งเรียนเชิญวิทยากรตามที่กำหนด 
 5.3 ประชาสัมพันธการดำเนินงานตามโครงการ 

 /5.4 ดำเนิน… 
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5.4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ   
 5.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานใหผูบริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร ตั้งไวปงบประมาณละ 500,000.- บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานจาง ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครทุกแหงไดรับการสงเสริมและพัฒนา
องคความรู ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานจาง ขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครทุกแหงสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ลำดับที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาฯและบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคกรมีความสำคัญ เพราะเปนการพัฒนาความรูความสามารถ
ที่แฝงอยูภายในตัวบุคคล เพื่อใหสามารถนำออกมาเพื่อใชในการทำงานใหเกิดประโยชนตอองคกรไดอยาง
เต็มท่ีโดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไมใชแคเพียงการพัฒนาดานความรูความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานเทานั้น แตจะตองรวมถึงการพัฒนาทัศนคติหรือเจตคติ บุคลิกลักษณะ และแรงจูงใจของแตละ
บุคคล เพื่อใหบุคลากรสามารถทำงานไดอยางเต็มความสามารถ และตองมีดำเนินการพัฒนาใหครอบคลุม
บุคลากรทุกตำแหนง เพ่ือใหการพัฒนามีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งองคกร 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใตแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี   
 3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับความรู ทักษะ และประสบการณในการทำงานรวมกัน 
 3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดศึกษาแนวคิด วิธีการดำเนินงาน และประสบการณท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับทราบแนวทางและทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดรวมกัน 

4. กลุมเปาหมาย 
 เชิงปริมาณ:    

ผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และบุคลากร
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงคุณภาพ: 
ผูเขารวมโครงการมีความรู ทักษะ และประสบการณในการทำงานรวมกัน ภายใตแนวทางการบริหาร

จัดการท่ีดี สามารถนำประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานรวมกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ   

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ  
 5.2 ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งเรียนเชิญวิทยากรตามที่กำหนด 
 5.3 ประชาสัมพันธการดำเนินงานตามโครงการ 
 5.4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ   
 5.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานใหผูบริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

 

 

/7.งบประมาณดำเนินการ... 



- 17 - 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร ตั้งไวปงบประมาณละ 1,000,000.- บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาครมีความรูเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใตแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี 
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาครนำแนวคิด วิธีการดำเนินงาน และประสบการณที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานรวมกันเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพ  
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ลำดับที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ "สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ 
    บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติ
ใหรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื ่อให หนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกำหนดประมวล
จริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ไดกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเปน
หลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือใชเปนหลักสำคัญในการจัดทำ
ประมวลจริยธรรมของหนวยงานของรัฐ 
  คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมทองถิ่นในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๔ จึงกำหนดใหมีประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่น โดยไดจัดทำเปนประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่น                
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขึ้น เพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งการจัดทำกระบวนการ
รักษาจริยธรรม และแนวทางการจัดทำขอกำหนดจริยธรรมเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมใหเปนไปตามที่ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกำหนด ทั้งน้ีปจจุบันยังอยูในขั้นตอนการดำเนินการ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

3. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือเปนเคร่ืองมือกำกับความประพฤติของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

สมุทรสาคร ใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล  
2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกร  

ระดับบุคคลและ เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตาง ๆ ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3) เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก 
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช 
อำนาจในขอบเขตสรางระบบความความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ 
เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้น ความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน 

๕) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ 
เกิดขึ้น ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

/4. กลุมเปาหมาย… 
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4. กลุมเปาหมาย 
            ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ขาราชการครู ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 

5. วิธีดำเนินการ 
1. จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ  
๒. กำหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลใน 

องคกรและทางเว็ปไซด  
๓. เผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดพึง 

ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
กองการเจาหนาที่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
๑. มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย ๒ ชองทาง (ประกาศและทางเว็ปไซด) 

   ๒. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ขาราชการครู ลูกจางประจำ และพนักงานจาง         
มีความรูความเขาใจ แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ผลลัพธ 
ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ขาราชการครู ลูกจางประจำ และพนักงานจางปฏิบัติตาม 

ประมวลจริยธรรม 
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ลำดับที่ 4 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมปฏิบัติธรรม) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คุณธรรมและจริยธรรม เปนแนวทางแหงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาที่คนในสังคมควรเคารพยึดถือ 
เพื่อใหการดำเนินชีวิตและการดำเนินการตางๆ เจริญกาวหนามีความเรียบรอยและเปนไปอยางถูกตอง           
การสงเสริมและการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดแกผูปฏิบัติหนาท่ีทุกคนในองคกรจึงเปนสิ่งสำคัญ         
ที่องคกรจำเปนตองเสริมสรางใหเกิดขึ้นแกบุคลากรทุกคน เพ่ือใหการดำเนินงานตาง ๆ เปนไปโดยถูกตองและ
บังเกิดผลดีกับองคกร 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความรูเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับการปฏบิัติงาน 
 2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถประยุกตใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง และมีความประพฤติที่ถูกตองเหมาะสม 
 3. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอนโยบายของผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครในดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
 เชิงปริมาณ:    

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานจาง ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครทุกแหง  จำนวนไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงคุณภาพ:    
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรู ปลูกฝงจิตสำนึก และยกระดับจิตใจในเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรูท่ีไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ  
 2. ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรทีเ่ก่ียวของ รวมทั้งเรียนเชิญวิทยากรตามท่ีกำหนด 
 3. ประชาสัมพันธการดำเนินงานตามโครงการ 
 4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ   
 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานใหผูบริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร ตั้งไวปงบประมาณละ 500,000.- บาท 

/8.ผูรับผิดชอบ 
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8. ผูรับผิดชอบ 
 กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานจาง ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครทุกแหง ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ความรู ปลูกฝงจิตสำนึก และยกระดับจิตใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

ผลลัพธ 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานจาง ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครทุกแหงมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การทำงาน 
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ลำดับที่ 5   

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน      

 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 78 กำหนดวา รัฐพึง
สงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศดานตางๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้ง
ในระดับชาติและระดับทองถิ่น การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๗ กำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง (7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 

สังคมโลกในปจจุบันมุงเนนความเปนประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประจำวันกันมากขึ้น ดังจะเห็น
ไดจากภาวะที่ประชาชนในแตละภูมิภาคเกิดความตื่นตัว เรียกรองใหมีการใชระบอบประชาธิปไตยเปนระบบ
ในการปกครองประเทศของตน ผานการแสดงออกดวยวิธีการตางๆ เชน การเดินขบวนชุมนุมโดยสงบและสันติ                   
การลงประชามติในการดำเนินกิจกรรมอันสงผลตอผลประโยชนของสวนรวม และการไปใชสิทธิเลือกตั้ง เปน
ตน อยางไรก็ตามยังปรากฏภาพความรุนแรงซึ่งเกิดจากความเขาใจเก่ียวกับการปกครองภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย และขาดการใหความรูอยางเพียงพอ  ซึ่งประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกอบกับหลักการประชาธิปไตยของไทยนั้นมีหลักการพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ 
อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชน หลักสิทธิและเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักภราดรภาพ หลักเหตุผล และ
หลักนิติธรรมซึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยใหกาวเดินตอไปขางหนาได คือ พลังของเยาวชนและ
ประชาชนเพราะเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติ เปนทรัพยากรท่ีสำคัญในอนาคต สิ่งสำคัญคือการใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใหสามารถสรางเครือขายดานประชาธิปไตยได
อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหความสำคัญของเยาวชนกับการมีบทบาทตอประชาธิปไตยอยาง
เทาเทียมกันเพื่อปองกันความเหลื่อมล้ำตามหลักการทางประชาธิปไตย 
                 ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว  
จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนขึ้น เพ่ือใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๓. วัตถุประสงค 
  ๑) เพื่ อใหผู เขารวมโครงการฯ มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2) เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมโครงการฯ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะในการ
ดำเนินชีวิตตามวิธีประชาธิปไตย 

/3) เพื่อสงเสริม… 
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  3) เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมโครงการฯ รูจักในสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของตนตามรัฐธรรมนูญ 
  4) เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมโครงการฯ ไดมีสวนรวม กลาคิด กลาแสดงความคิดเห็นตอสังคม  

 
 

๔. เปาหมาย 
  นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสาคร  จำนวน  260 คน 
  เชิงปริมาณ  รอยละ 100 ของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสาคร 
รวมท้ังบุคลากรในสงักัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีเขารวมโครงการ  

เชิงคุณภาพ  นักเรียน เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในจังหวัดสมุทรสาคร รวมท้ังบุคลากรใน 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดรับความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดี และจิตสำนึกที่เหมาะสมตอ
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
         สอดคลองกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
         สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
         แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, ๒๕๖๗, ๒๕๖๘, 2569, 2570  

7. สถานที่ดำเนินการ 
จังหวัดสมุทรสาคร  หรือสถานที่อื่นซึ่งเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม 

8. วิธีดำเนินการ 
  ๑) จัดทำโครงการและเสนอผูบริหารตามลำดับเพ่ือขออนุมัติ 

2) กำหนดรายละเอียดกิจกรรม และเสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติ 
3) ติดตอประสานงานสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
4) ประชาสัมพันธกิจกรรม 
5) จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  และประเมินผลฯ โดยแบงเปนกิจกรรมยอย ๒ 

กิจกรรม คือ  
      6.1 กิจกรรม การอบรมใหความรูและเกมประชาธิปไตย งบประมาณ 150,000.-บาท
(หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
      6.2 กิจกรรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ งบประมาณ 150,000.- บาท (หนึ่งแสน-     
หาหม่ืนบาทถวน)  

 

 

/9.งบประมาณ 
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9. งบประมาณ 
  เบิกจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร    

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
  ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยฝายตรวจติดตามและประเมินผล              
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ๑) ผูเขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2) ผูเขารวมโครงการฯ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะในการดำเนินชีวิตตามวิธี
ประชาธิปไตย 
  3) ผูเขารวมโครงการฯ รูจักในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตนตามรัฐธรรมนูญ 
  4) ผูเขารวมโครงการฯ ไดมีสวนรวม กลาคิด กลาแสดงความคิดเห็นตอสังคม  
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ลำดับที่ 6 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล ประเทศไทย) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คุณธรรมและจริยธรรม เปนแนวทางแหงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาที่คนในสังคมควรเคารพยึดถือ 
เพื่อใหการดำเนินชีวิตและการดำเนินการตางๆ เจริญกาวหนามีความเรียบรอยและเปนไปอยางถูกตอง การ
สงเสริมและการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดแกผูปฏิบัติหนาที่ทุกคนในองคกรจึงเปนสิ่งสำคัญที่องคกร
จำเปนตองเสริมสรางใหเกิดขึ้นแกบุคลากรทุกคน เพ่ือใหการดำเนินงานตาง ๆ เปนไปโดยถูกตองและบังเกิด
ผลดีกับองคกร 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
 3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถประยุกตใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง และมีความประพฤติที่ถูกตองเหมาะสม 
 3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองตอนโยบายของผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครในดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
 เชิงปริมาณ:    

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานจาง ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครทุกแหง  จำนวนไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงคุณภาพ:    
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรู ปลูกฝงจิตสำนึก และยกระดับจิตใจในเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรูท่ีไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ  
 5.2 ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งเรียนเชิญวิทยากรตามที่กำหนด 
 5.3 ประชาสัมพันธการดำเนินงานตามโครงการ 
 5.4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ   
 5.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานใหผูบริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร ตั้งไวปงบประมาณละ 500,000.- บาท 

/8.ผูรับผิดชอบ... 
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8. ผูรับผิดชอบ 
 กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานจาง ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครทุกแหง ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ความรู ปลูกฝงจิตสำนึก และยกระดับจิตใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

ผลลัพธ 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานจาง ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครทุกแหงมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การทำงาน 
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ลำดับที่ 7 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติแกบุคลากรในการปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดกำหนดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรในการปฏิบัติจนให
เปนที่ประจักษ โดยการประกาศยกยองบุคคลตนแบบผูอุทิศตนใหกับทางราชการ เพื่อเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในสังกัด และสรางขวัญและกำลังใจใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยเสียสละและซื่อสัตย
สุจริตเพ่ือประโยชนของหนวยงานตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนยกยองบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการเปนตนแบบแกบุคลากร
อ่ืนในหนวยงาน 
 3.2 เพื่อสรางขวัญและกำลังใจใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยเสียสละและซื่อสัตยสุจริตเพ่ือประโยชนของ
หนวยงานตอไป 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตนแบบผูอุทิศตนใหกับทางราชการ เพ่ือกำหนด
หลักเกณฑในการคัดเลือก  
 5.2 จัดทำประกาศหลักเกณฑฯ และเผยแพรใหบุคลากรทราบ 
 5.3 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผูมีคุณสมบัติตามประกาศฯ 
 5.4 ประกาศผลการคัดเลือก 
 5.5 มอบใบประกาศเกียรติคุณแกบุคลากร และเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 

มีบุคคลตนแบบผูอุทิศตนใหกับทางราชการ 
ผลลัพธ 
 บุคลากรในหนวยงานมีขวัญและกำลังใจในการอุทิศตนเพื่อการทำงานใหหนวยงาน 
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มิติที่ 1 การสรางสังคมวัฒนธรรมสุจริต 
         1.2 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

ลำดับที่ 8 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน (ปฏิบัติตนตามหลัก 
    เศรษฐกิจพอเพียง)   

๒. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 กำหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีและอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน                         
ของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแก
ประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และมาตรา 253 ในการดำเนินงาน ใหองคกรปกครอง                  
สวนทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ      
ตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.
2562 มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดการจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดอำนาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา ๑๗ (๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔1) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (๑๗) 
สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ ประกอบกับนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
ดานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดานการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดกำหนดแผนงานโครงการเพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชน ซ่ึงครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและการเมือง ฯลฯ  
  การมีสวนรวมของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวมในโครงการเพ่ือการพัฒนา
ตั้งแตเริ่มดำเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดมีโอกาสรวมรับทราบขอมูลและแสดงความคิดเห็น อันจะ
ทำใหโครงการน้ันๆ เกิดประโยชนสูงสุดและสงผลกระทบทางสังคมใหนอยที่สุด กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะ และการ
กระจายอำนาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการกระตุนสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารการพัฒนาประเทศ ตั้งแตระดับหมูบาน ชุมชน จนถึงในระดับชาติภายใตแนวปฏิบัติปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนกระบวนการท่ีมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศในปจจุบัน เพราะจะชวยใหผู
ที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางของการพัฒนา วางแผนโครงการพัฒนาตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิด
ความรูสึกความเปนเจาของ และยินยอมปฏิบัติตามไดอยางสมัครใจ และเปนสวนสำคัญที่จะทำใหการพัฒนา
เปนไปตามแนวทางท่ีสนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 

/องคการบริหาร... 
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  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดดำเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนเวลาตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึง
ปจจุบัน ซึ่งมุงเนนการปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แนวทางการปฏิบัติ
ตามพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ยึดความประหยัด ยึดการประกอบอาชีพดวยความ
ถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต ดวยการขวนขวายใฝหาความรูใหมีรายไดเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมาย
สำคัญอยางยั่งยืน ผลจากการดำเนินกิจกรรมที่ผานมา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากกับการเรียนรู
และเห็นตัวอยางจากผูปฏิบัติจริง และไดนำความรูไปปรบัใชและปฏิบัติใหสามารถพึ่งพาตนเองได 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว                   
จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนขึ้น เพื่อเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน              
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่นใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหประชาชนมีสวนรวม                 
ในการพัฒนาทองถิ่น และบูรณาการโครงการรวมกัน และยังเปนการสงเสริมศักยภาพและความเขมแข็งของ
ชุมชนอันจะนำไปสูการสรางชุมชนท่ีเขมแข็งแบบมีสวนรวมอยางยัง่ยืนตอไป  

๓. วัตถุประสงค 
  ๑) เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับกระบวนการการมีสวน
รวมทางการเมืองการปกครอง การพัฒนาทองถิ่น การสงเสริมอาชีพ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

๒) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรูและทักษะในการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปสูการปฏิบัติใหเกิด
การพ่ึงพาตนเองได และพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน 

๓) เพ่ือสรางเครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร ในลักษณะ “รวมคิด รวมทำ และรวมตัดสินใจ” 
  4) เพ่ือชวยเหลือการดำเนินงานของประชาชนในการรวมกลุมกันในลักษณะเครือขาย เพื่อ
ประโยชนตอการดำรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔. กลุมเปาหมาย 
  ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร จำนวน 400 คน 
  เชิงปริมาณ  ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดสมุทรสาคร รวมท้ังบุคลากรในสังกัดขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร คิดเปนรอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการฯ 
  เชิงคุณภาพ  ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนบุคลากรในสังกัดขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดี และมีจิตสำนึกท่ีเหมาะสมตอการนอมนำ
แนวพระราชดำริมาปฏิบัติไดจริง อันนำไปสูชุมชนและสังคมท่ีเขมแข็ง 

7. สถานที่ดำเนินการ 
จังหวัดสมุทรสาคร หรือสถานที่อ่ืนซึ่งเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ/กิจกรรม 

 

/8. วิธีดำเนินการ… 
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8. วิธีดำเนินการ 

  ๑) จัดทำโครงการเสนอผูบริหารตามลำดับ เพ่ือขออนุมัติ 
  2) จัดดำเนินกิจกรรม ฯลฯ เสนอผูบริหารตามลำดับ เพ่ือขออนุมัต ิ
  3) ติดตอประสานงานสวนราชการตางๆ ที่เก่ียวของ 

4) ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรม 
  5) จัดเตรียมสถานท่ี และวัสดุอุปกรณตางๆ  
  6) ดำเนินการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และประเมินผลโครงการฯ  

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, ๒๕๖๗, ๒๕๖๘, 2569, 2570 

9. งบประมาณ 
  เบิกจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
  ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยฝายตรวจติดตามและประเมินผลกอง
ยุทธศาสตรและงบประมาณ  
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ๑) ผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมทางการ
เมืองการปกครอง การพัฒนาทองถ่ิน การสงเสริมอาชีพ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

๒) สงเสริมใหประชาชนมีความรูและทักษะในการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปสูการปฏิบัติใหเกิดการ
พ่ึงพาตนเองได และพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน 

๓) เกิดเครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร ในลักษณะ “รวมคิด รวมทำ และรวมตัดสินใจ” 

4) สามารถชวยเหลือการดำเนินงานของประชาชนในการรวมกลุมกันในลักษณะเครือขาย                          
เพื่อประโยชนตอการดำรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ลำดับที่ 9 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมาย 

๑. หลักการและเหตุผล 
  กฎหมาย เปนบรรทัดฐานทางสังคมอยางหน่ึง ซึ่งเปนกฎเกณฑท่ีใชบังคับความประพฤติของ
ประชาชนใหเปนไปในทำนองเดียวกัน ทำใหสังคมมีระเบียบวินัยและมีความสงบสุข ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติใหบุคคลมีสิทธิ และเสรีภาพท่ีจะทำการตางๆได แตการนั้น
จะตองอยูภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย หากไมมีกฎหมายจะกอใหเกิดการกระทำตามใจตนเอง ตางคนตางทำ 
และอาจเปนการกระทำท่ีทำใหผู อ่ืนเดือดรอนและไดรับความเสียหาย กอให เกิดปญหาความขัดแยง              
ดังนั้น ประชาชนจำเปนตองรูกฎหมาย เพราะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๖๔ บัญญัติไววา “บุคคล     
จะแกตัววาไมรูกฎหมายเพื่อใหพนจากความรับผิดชอบทางอาญาไมได”  
  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ทำใหนำมาซึ่งปญหาสังคมในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ปญหาอาชญากรรม ประชาชนจึงตองรูขอบเขตของสิทธิและหนาท่ีของตน ตลอดจนขอบัญญัติตางๆ ตามที่
กฎหมายกำหนด เม่ือรูกฎหมายก็จะไดไมกระทำความผิด และไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูอื่น 
  สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ท้ังดานปญหาการจราจร ปญหา
สิ่งแวดลอม ฯลฯ กฎหมายจึงเปนเครื่องมือท่ีมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการใชแกไขปญหา ปจจุบันแมจะ      
มีกฎหมายเปนหลักเกณฑเฉพาะเร่ืองแลว แตยังพบวาในบางเรื่องยังเกิดปญหาในเรื่องเดิมซ้ำๆ ซ่ึงอาจมีสาเหตุ
มาจากตัวของประชาชนเอง เชน ประชาชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมาย, ประชาชนขาดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย, ประชาชนไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่หรือพนักงาน      
ในการบังคับใชกฎหมาย, ประชาชนไมเคารพกฎหมาย, ประชาชนรักษาผลประโยชนสวนตนมากกวา 
ประโยชนสวนรวม เปนตน 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของกฎหมาย
ความมีระเบียบวินัยและความสงบเรียบรอยของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร จึงไดจัดทำโครงการ     
สงเสริมความรูดานกฎหมายขึ้น เพ่ือสงเสริมใหความรูดานกฎหมายที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตและประชาชน
สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๒. วัตถุประสงค  
  ๒.๑ เพื่อสงเสริมใหประชาชน ในจังหวัดสมุทรสาครมีความรูทางดานกฎหมายเบ้ืองตน       
ที่จำเปน  และสามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
  ๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหประชาชน ในจังหวัดสมุทรสาครตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหถูกตอง ตามกฎหมาย 
  ๒.๓ เพ่ือสงเสริมใหประชาชน ในจังหวัดสมุทรสาครมีความเสมอภาค และมีความเขมแข็ง  
ไมถูกเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมาย 
๓. เปาหมาย 
  ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร  จำนวน ๑๐๐ คน 
 

/4.ระยะเวลาดำเนินการ… 
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๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖   

๕. วิธีการดำเนินงาน 
  ๕.๑ ขออนุมัติโครงการและกิจกรรม 
  ๕.๒ ประชาสัมพันธโครงการ 
  ๕.๓ ดำเนินการตามโครงการฯ 
  ๕.๔ ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ 
  ๕.๕ ประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ 

๖. งบประมาณ 
  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จำนวน  ๕๐,๐๐๐ บาท  

๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  ฝายนิติการ สำนักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ๘.๑ ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีความรูทางดานกฎหมายเบื้องตนท่ีจำเปนและสามารถ
นำไปปรับใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
  ๘.๒ ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมาย 
  ๘.๓ ประชาชนมีความเสมอภาค และมีความเขมแข็งไมถูกเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมาย 

๙. การติดตามประเมินผล 
  ประเมินผลโดยกองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
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มิติที่ 1 การสรางสังคมวัฒนธรรมสุจริต 
         1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนัดแกเด็กและเยาวชน 

ลำดับที่ 10 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร “โตไปไมโกง”  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น คนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน 
กลุมเด็ก ตองมุงพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะอันพงึประสงค สรางนิสัยใหเด็กรักความถูกตองและความเปนธรรม 
เพื่อเปนภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ไมทุจริต ไมโกง ไมยอมรับและรังเกียจพฤติกรรมทุจริตและ
การโกง ซึ่งการสรางคานิยมท่ีถูกตองนี้ จะเปนรากฐานสำคัญเพื่อทำใหเด็กเติบโตขึ้นเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชัน ดังน้ันโรงเรียนบานปลองเหลี่ยม สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสาคร จึงไดเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมปลูกฝงใหนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพเปยมไปดวยคานิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เชน ความ
ซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเปนธรรมทางสังคม กระทำอยางรับผิดชอบ คือการมีจิตสำนึกใน
บทบาทและหนาที่ของตัวเองและปฏิบัติหนาท่ีใหดีที่สุด เคารพกฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทำ
ไดเสมอหากมีการกระทำผิดก็พรอมที่จะยอมรับและแกไขและเปนอยูอยางพอเพียง รวมทั้งมีความรักในความ 
ถูกตองและเปนธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต อันจะชวยปลูกฝงคานิยมและจิตสำนึกให
เยาวชนไทยเติบโตเปนคนท่ีมีศักด์ิศรี เชื่อมั่นในความสุจริต กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองและตอตานการเอารัด 
เอาเปรียบการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกประเภท  

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนใหรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติบนพ้ืนฐานของความ

ถูกตองและเปนธรรม  
3.2 เพ่ือสรางจิตสำนึกคุณธรรมของนักเรียนใหไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผู อ่ืน รูจักจำแนกชั่วดี 

สามารถ แยกแยะความผิดและความถูกตอง เพื่อเปนภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรัปชั่น  
3.3 เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ 

การรับผิดชอบ มีวินัยและรักความพอเพียง  
3.4 เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแกไขปญหาของนักเรียนใหคิดเปนและ 

ปฏิบัติอยางถูกตอง กลาหาญและมีคุณธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
 เชิงปริมาณ  

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 1,161 คน 
 
 

/เชิงคุณภาพ... 
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เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนบานปลองเหลี่ยม มีจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม ดานความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ 

ความเปนธรรม ความรับผิดชอบและความเปนอยูอยางพอเพียง นำไปใชในชีวิตประจำวันได 
 

5. วิธีดำเนินการ  
5.1 ประชุมครูและผูที่เก่ียวของ 
5.2 ขออนุมัติโครงการ 
5.3 แตงตั้งผูรับผิดชอบการดำเนินงาน 
5.4 ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 
5.5 สรุป ประเมินและรายงานผล 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปการศึกษา 2565 
 

7. งบประมาณดำเนินการ    
 -  

 

8. ผูรับผิดชอบ   
โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
9.1 นักเรียนรูจักการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติบนพื้นฐานของความถูกตองและเปนธรรม  
9.2 นักเรียนมีจิตสำนึกคุณธรรมไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน รูจักจำแนกชั่วดี สามารถแยกแยะ

ความผิดและความถูกตอง เพ่ือเปนภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรัปชั่น  
9.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ การ

รับผิดชอบและมีวินัยและรักความพอเพียง  
9.4 นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแกไขปญหาใหคิดเปนและปฏิบัติอยาง

ถูกตอง กลาหาญและมีคุณธรรม 
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ลำดับที่ 11 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  

มาตรา ๔ “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
การถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง
วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ประกอบกับพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจหนาที่ดำเนินกิจการภายใน
เขตองคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปน้ี (๗ ทวิ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น, กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (๑๑) จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี          
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น, พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  มาตรา ๑๗ (๖) 
การจัดการศึกษา (๑๘)  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น  

ในปจจุบันสังคมไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม  ทำใหเกิดผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูของบุคคล  ขณะเดียวกันวัฒนธรรมและระบบ
คุณคา ที่ดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอยลง โดยเปนผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจาก
ตางชาติเขามาสูประเทศไทยผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในดาน
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีหรือไมดีได ทำใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยม และบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตสำนึกสาธารณะ ให
ความสำคัญกับสวนตนมากกวาสวนรวม ทำใหเด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนใหมีความรู ความเขาใจใน
การศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใชในการปฏิบัติหนาที่ใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมี
ความสุข และเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงามของปวงชนชาวไทย ท้ังนี้รัฐบาลไดมี
นโยบายในการแกไขปญหาดวยการสงเสริมใหนำหลักศาสนามาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาขัดเกลาจิตใจเด็กนักเรียน และนำคานิยม ๑๒ ประการ มาใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

ดังน้ัน  เพ่ือเปนการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสำนึกในความเปน
ไทย เรียนรูหลักคานิยมที่ดีงาม และยังเปนการทำนุบำรุงศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม  องคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้ึน   

 
 

/3.วัตถุประสงค... 
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3. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม  
๒.  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมคำสอน สามารถนำมา 

ปรับใชในการดำเนินชีวิตประจำวันใหเปนไปอยางถูกตอง 
๓.  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน นอมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธมาเปนเคร่ืองยึด

เหนี่ยวจิตใจ 
๔.  เพื่อสงเสริมให เด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการรักษา สืบสานวัฒนธรรมไทยและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
๕.  เพ่ือปลูกฝงศีลธรรม และคานิยมอันดีงามใหแกเด็กและเยาวชน 

4. กลุมเปาหมาย 
 เชิงปริมาณ : นักเรียนท้ังในและนอกสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน  ๖๐๐ คน  
ครูผูควบคุม วิทยากร และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ จำนวน ๑๐๐ คน รวมจำนวนผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น ๗๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ : นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับความรูดานพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 

5. วิธีดำเนินการ 
 ๑.  ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ 
 ๒.  ประสานงานกับกลุมเปาหมาย และฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ๓.  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  โดยมีกิจกรรมดังน้ี 
       -  กิจกรรมสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม 
ระดับจังหวัด 
        -  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแกเด็กและเยาวชน  
 ๔.  ประเมินผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  

เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
7. สถานท่ีดำเนินการ 

๑. กิจกรรมสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม   
ระดับจังหวัด  ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)  อำเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร 

๒. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแกเด็กและเยาวชน   
ณ วัดยกกระบัตร  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบานแพว และวัดปจจันตาราม  ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร  
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8. งบประมาณ    
  เบิกจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หนา ๑๗๑  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  (๒๖๐)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (๒๖๓)  งบดำเนินงาน  หมวดคาตอบแทน     
ใชสอยและวัสดุ  ๑. คาใชสอย  ๑.๑ ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ  ๑.๑.๑ โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน งบประมาณตั้งไว  
๕๐๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑.  เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม  
๒.  เด็กและเยาวชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมคำสอน สามารถนำมาปรับใชในการ

ดำเนินชีวิตประจำวันใหเปนไปอยางถูกตอง 
๓.  เด็กและเยาวชน นอมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธมาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๔.  เด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการรักษา สืบสานวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม 
๕.  เด็กและเยาวชนมีศีลธรรม และคานิยมอันดีงาม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
         2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแก     
    ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูล
ขาวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาครจึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดำเนินการ
ปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสาคร 

4. กลุมเปาหมาย  
 ประชาชนที่ใชบริการศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ดำเนินการใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาครรวมท้ังมีการแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
และเปนปจจุบันทางเว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ โดยใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การ
จัดซื้อจัดจาง การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกำหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

/6) จัดใหมี 
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 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะตดิตอสอบถาม
หรือขอขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน  
  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ  
  - แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการที่จะ
ติดตอสอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ
คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  
 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายอำนวยการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
1) มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 2 ชองทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครใหมี
ขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   
          ผลลัพธ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ 80 (ใชแบบสำรวจความพึง
พอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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ลำดับที่ 13   

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมสรางความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง      

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การจัดซื้อจัดจางตองคำนึงถึงประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐและตองสอดคลองกับ
หลักการท่ีสำคัญตามท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไดแก 
ความคุมคา ความโปรงใส ความประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได     

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  
3.2 เพื่อแสดงความมุงมั่นที่จะดำเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตาม 

หลักความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได 
   3.3  เพ่ือใหเปนไปตามกฎเกณฑที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบ ที่เกี่ยวของ 
4.กลุมเปาหมาย    
  บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางตอง
ดำเนินการและเปดเผยขอมูลที่ เกี่ยวของใหเปนไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุภาครัฐ           
พ.ศ.2560 รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางอยางครบถวน ตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
ไดแกการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง การจัดทำรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือรูปแบบรายการกอสราง การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจาง การจัดทำรายงานผลการพิจารณา          
การประกาศผลผูชนะการซื้อหรือจาง การทำสัญญา และการบริหารสัญญา 

5.พื้นท่ีดำเนินการ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

6.วิธีดำเนินการ 
6.1 ใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจาง ดำเนินการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ    พ.ศ. 2560 

6.2 ใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐลงในระบบเครือขาย
สารสนเทศของ กรมบัญชีกลางผานระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Thai Government Procurement ) ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนดแตละขั้นตอน ดังนี้  

6.2.1 จัดทำรายงานขอซื้อขอจางและแตงตั้งคณะกรรมการ  
6.2.2 จัดทำรางเอกสารหรือหนังสือเชิญชวน  
6.2.3 รายชื่อผูเสนอราคาและผลการพิจารณา  
 

/6.2.4 จัดทำและประกาศ… 
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6.2.4 จัดทำและประกาศ ผูชนะการเสนอราคา  
6.2.5 จัดทำรางสัญญา  
6.2.6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา  
6.2.7 ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา  
6.2.8 บริหารสัญญา  

7.ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

8.งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 
  กองพัสดุและทรัพยสิน 

10.ผลผลิต/ผลลัพธ 
10.1 มีการประกาศขอมูลการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
10.2 มีแนวทางและระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางเพื่อปองกัน

ผลประโยชน  ทับซอน เกิดความโปรงใส และเปนไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
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ลำดับที่ 14 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 
     สมุทรสาคร 

2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครได จึงไดจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ
มาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับที่กำหนดไวรวมทั้งจัดใหมีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนดไว  
เชน ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจาง ฯลฯ 

3.2 เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนด 

3.3 เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน 

3.4 เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิ
บาล 

4. กลุมเปาหมาย 

สวนราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

5. วิธีดำเนินการ 

1. เผยแพรขอมูลขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ตอสาธารณชน โดยพิจารณาให 
มีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาครและสื่อออนไลนรูปแบบอื่น ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

/1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน... 
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   1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูลผูบริหาร อำนาจหนาท่ี 
แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายที่เก่ียวของ ขาวประชาสัมพันธ 
การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 

   2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปรอบ 
6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐาน 
การใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ E – Service 

   3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป รายงานการกำกับ
ติดตามการใชจายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป 
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

   4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
2. เผยแพรขอมูลขาวสารการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการ

อยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอประชาชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายสถิติขอมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

 - ขอมูลพื้นฐาน 
 - การบริหารงาน 
 - การบริหารเงินงบประมาณ 
 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - การสงเสริมความโปรงใส 
2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนดไว   

ผลลัพธ 
1) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
         2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ลำดับที่ 15 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององคการบริหารสวน 
    จังหวัดสมุทรสาคร 

2. หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดใหความสำคัญนโยบายในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนวาระแหงชาติ โดยไดมอบหมายใหสำนักงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เปนหนวยงานดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน โดยไดกำหนดใหผูบริหารของหนวยงานแสดงเจตจำนงสุจริตและความ
มุงมั่นในการบริหารงานใหสำเร็จตามตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความ
เชื่อมั่น และประโยชนสูงสุดใหแกประชาชน จึงไดมีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานจังหวัดของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อสงเสริมใหผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร แสดงเจตจำนงสุจริตในการ

บริหารงาน 
3.2 เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรสาคร  
3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลการตรวจประเมิน “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ” Integrity and Transparency Assessment – ITA  

4. กลุมเปาหมาย 
ผูบริหาร และบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
          5.2 ผูบริหารและบุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศฯ 
 5.3 ประชาสัมพันธลงเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

/8. ผูรับผิดชอบ...  
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8. ผูรับผิดชอบ  
 ฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 - มีประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร เร่ือง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  
 - ผูบริหารทองถิ่น และบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการตามแนวทาง
ประกาศฯ  
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน 
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ลำดับที่ 16 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ NO Gift Policy  

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยรัฐบาล ไดใหความสำคัญโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบในภาครัฐเปนวาระเหงชาติ โดยไดมอบหมายใหสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สำนักงาน ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) เปนหนวยงานดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrtty and Transparency Assessment TA) เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงาน โดยไดกำหนดใหผูบริหารของหนวยงานแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุงมั่นในการบริหารงาน
ใหสำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอยางมีธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร ไดมีประกาศเจตจำนงสุจริตในการ       
บริหารงานจังหวัดของผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยมุงมั่นที่จะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจ
ดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหนาที่ และ
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อใหบุคลากรภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาครทุกระดับ ไดยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืน ๆ และใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
นายกองคการบริหารงานสวนจังหวัดสมุทรสาคร จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดย
การจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
2) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรขององคการ

บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร NO Gift Policy  
          5.2 ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy พรอมลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศฯ 
 5.3 รวบรวมไวที่ศูนยขอมูลขาวสาร 
 5.4 ประชาสัมพันธลงเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ 

/9. ผลผลิต/ผลลัพธ… 
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8. ผูรับผิดชอบ  
 ฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

- มีประกาศฯ จำนวน 1 ฉบับ 
- ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และบุคลากรขององคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรสาครดำเนินการตามแนวทางประกาศฯ ทั้งองคกรรอยละ 100  
 ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไมมีเรื่องรองเรียน
เรื่องสินบน 
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ลำดับที่ 17 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน 
    จังหวัดสมุทรสาคร 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครใหความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสาคร” เพ่ือปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอม       
ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และ                
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  

3. วัตถุประสงค 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 จัดตั้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  
 5.2 ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังน้ี 
                 1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
                 2) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหดีขึ้น ซึ่งตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดยตองมี
รายละเอียดตางๆ เชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเกี่ยวของ การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ          
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  
 5.3 เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงชองทางอ่ืนๆ 
 5.4 ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปรงใส 
 5.5 ปฏิบัติตามมาตรการ  
 5.6 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 5.7 รายงานผลการดำเนินการ 
 5.8 เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

/7. งบประมาณ… 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 ฝายนิติการ สำนักปลัด ฯ ฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมสมุทรสาครมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนน
ขึ้นไป)  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 50 - 
ลำดับที่ 18 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเร่ืองการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น 
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จึงไดดำเนินกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
 2) แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการที่
รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการเสนอมา  

 

 

/6. ระยะเวลา… 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 กองการเจาหนาที่  

9. ผลลัพธ 
 ไมเกิดขอรองเรียนในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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ลำดับที่ 19 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
    ประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกำหนดใหมีการ

บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป ๒๕๓๕ และแกไข

เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ จึงไดจัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำป” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง เกิด

ความคุมคา และมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

และดำเนินงานตามข้ันตอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเกี่ยวของ 
 3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

5. วิธีดำเนินการ 
 ๕.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณท่ีตั้งไว 
 ๕.๒ จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธรายการการเงิน เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป ผาน  
เว็ปไซดขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 
 

/๙. ผลผลิต/ผลลัพธ… 
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๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ๙.1 บุคลากรฝายบัญช ีกองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ 
 ๙.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ๙.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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ลำดับที่ 20 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
    สมุทรสาคร   

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ใหความสำคัญในการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยความโปรงใส การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายใน และภายนอก 
หนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พรอมรับการ
ตรวจสอบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางก็เปนสวนหนึ่งที่ตองปฏิบัติดวย ความโปรงใส เพ่ือใหเปนไปตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

3.วัตถุประสงค 
  เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดความคุมคาตอภารกิจของรัฐ และปองกันปญหาการทุจริต โดยตองดำเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

4.กลุมเปาหมาย 
  การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชน สูงสุดแก
หนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้ 
  (1) คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงคใน
การใชงานของหนวยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดจน 
  (2) โปรงใส โดยการจัดซอจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทำโดยเปดเผยเปดโอกาสใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอการยื่นขอเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 
  (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุลวงหนาเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม
โดยมีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 
  (4) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบ
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ  

5.พืน้ท่ีดำเนินการ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

 
/6.วิธีดำเนินการ... 



- 55 - 
 

6.วิธีดำเนินการ 
  6.1 ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
  6.2 วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

7.ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 
8.งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบ 
  กองพัสดุและทรัพยสิน 
10.ผลผลิต/ผลลัพธ 
  10.1 การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จะตองดำเนินการเปดเผย
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางตามท่ีระเบียบกำหนด เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได 
  10.2 ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับหนวยงานท่ีตองการพัสดุ ไมมีความรูในการกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียด 
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ลำดับที่ 21 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการ “ปรับปรุงงานจัดเก็บรายได” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ การบริหารงาน
ภายใตแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีซึ่งมีหลักในการบริหารงานที่สำคัญ ไดแก การบริหารกิจการ
ภารกิจเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการอำนวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน การจัดเก็บรายไดถือวาเปนหัวใจของการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความสำคัญอยางยิ่งตอการนำไปดำเนินการในการพัฒนาสวนตางๆ ในพื้นท่ีไมวาจะเปนการพัฒนาคน 
พัฒนาสังคม หรือสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเปนอยูที่ดีขึ้น    

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดตระหนักและใหความสำคัญในการจัดเก็บรายได ซึ่งถือเปน
ภารกิจที่จะตองดำเนินการอยางตอเนื่อง นอกจากการจัดเก็บรายไดท่ีมีอยูเดิมแลว ควรมีปรับปรุงการจัดเก็บ
รายได เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ จึงไดจัดทำโครงการ
ปรับปรุงการจัดเก็บรายไดขึ้น เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีฐานะการคลังท่ีเขมแข็ง และมี
รายไดเพียงพอ สามารถนำเงินรายได ไปใชในการพัฒนาทองถิ่นและจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  

๓.  วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครใหเกิดประสิทธิภาพ 
๓.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการ 

 ๓.๓ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารดานการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร 

๔.  กลุมเปาหมาย 
 ๔.๑ ผูท่ีมีหนาท่ีชำระภาษีและคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

๔.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 

๕.  วิธีดำเนินการ 
 ๕.๑ จัดใหมีชองทางการยื่นแบบและรับชำระภาษี/คาธรรมเนียมจำนวน ๔ ชองทาง ไดแก  
 ๕.๑.๑ ยื่นแบบและชำระภาษี/คาธรรมเนียม ไดท่ีกองคลัง ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร  (ยกเวน
วันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (รวมเวลาพักเที่ยง) 
 ๕.๑.๒ ยื่นแบบผานทางไลน ID : gongklang_pao หรือทางไปรษณีย  และชำระเงินผาน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๑-๐๐๑๒๓-๓ 
 
 

๕.๑.๓ ยื่นแบบผาน… 
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 ๕.๑.๓ ยื่นแบบผานเว็บไซต www.samutsakhonpao.go.th และชำระเงินผานธนาคารกรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๑-๐๐๑๒๓-๓ 
 ๕.๑.๔ อบจ.สมุทรสาคร ออกใหบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ทุกวันที่ ๑๕ และ ๑๖ ของเดอืน  
 ๕.๒ จัดใหมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการนำรายไดที่จัดเก็บไปใชในการพัฒนาทองถิ่นและจัดบริการ
สาธารณะประโยชน 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๗.  งบประมาณดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จำนวนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  จำนวนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  จำนวนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐  จำนวนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

๘.  ผูรับชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

๙.  ผลผลิต/ผลลัพธ 
๙.๑ การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร เกิดประสิทธิภาพ 
๙.๒ ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ไดอยางครบถวน  
๙.๓ ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ไดรับขาวสารการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายไดของ

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
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ลำดับที่ 22  

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการทำบัตรคิว เพื่อความโปรงใสในการใหบริการ 

2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนหนวยงานบริหารราชการที่มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการ
สาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒540 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งในการใหบริการสาธารณะ        
แกประชาชนผูมาขอรับบริการมักจะประสบกับปญหาดานการอำนวยความสะดวกอยางเสมอภาค และผูมา
ขอรับบริการเปนจำนวนมากไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชา
ไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัด จึงไดจัดทำกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการโดย
มุงเนนท่ีจะใหบริการโดยจัดลำดับกอน - หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ ไมมีการเอ้ือประโยชนตอผูรับบริการ เนื่องจากความสัมพันธสวนตัว 
๓. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอำนวยความสะดวก  ความเสมอภาคเปน
ธรรมตอผูมารับบริการ 

๒. เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวกรวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

๓. เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให และเกิดความคุมคาในการขอรับ
บริการ 

๔. เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทำการแสวงหา
ผลประโยชนหรือกระทำการประพฤติมิชอบตอตำแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

4.  กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูมารับบริการ  

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
          ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  

6. วิธีดำเนินการ 
 ๖.1 ประชุมคณะทำงานกำหนดลักษณะงานบริการที่ตองใชบัตรคิว 

6.2 จัดทำบัตรคิวในการใหบริการ 
6.๓ มีการติดประกาศประชาสัมพันธแผนผังการใหบริการ เพื่อใหประชาชนรับทราบถึงขั้นตอน   
ระยะเวลา การใหบริการ และการบริการที่ใชบัตรคิว 
6.๔ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 

/7. งบประมาณ... 
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7. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

๗.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  - กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  
  - หนวยบริการสาธารณสุขในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.๑ มีการใชบัตรคิวสำหรับใหบริการแกประชาชนตามลำดับกอนหลัง สำหรับหนวยงานท่ี

ใหบริการ 
8.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ ๗0 ของผูมาขอรับบริการ 
8.3 การบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนในการปฏิบัติหนาที ่

๙.  การติดตามประเมินผล 
  ประเมินผลโดยการตอบแบบสอบถาม  
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ลำดับที่ 23 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติใน
การใหบริการประชาชนผูมาใชบริการ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกำหนดใหสวนราชการจะตองดำเนินการโดยถือวา
ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดย
ความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได  
 ดังน้ัน เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จึงมี 
มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบ เพ่ือปองกัน
การละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติซึ่งจะชวยใหการ
บริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูใชบริการงานจัดเก็บรายไดของกองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

๕. วิธีดำเนินการ 
 ๕.1 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดำเนินการ
ใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 ๕.๒ จัดใหมีการบริการตามลำดับกอน-หลัง 

๕.๓ จัดใหมีคูมือในการใหบริการในแตละประเภทของรายได 
๕.๔ จัดใหมีสถานที่ในการนั่งรอรับบริการ 
๕.๕ จัดใหมีเจาหนาท่ีใหคำปรึกษา 

 ๕.๖ การใชประโยชนจากกลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการซ่ึงมีอยูแลว เพื่อสอดสองการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาที่ 
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๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๖ –พ.ศ. 25๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 
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ลำดับที่ 24 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน (Revenue Online)” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นจนกลายเปนสวนหนึ่งในการ
ดำเนินชีวิตของคนทุกระดับ เพราะทุกคนลวนใชเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงเวลาท่ีตองแขงขันกับเวลาและความรวดเร็ว ซึ่งกอใหเกิดประโยชนมากมายตอผูใชงาน ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด ๔.๐ เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ 
รวมทั้งมีการสงเสริมการนำเทคโนโลยีมาใชในดานตางๆ เชน ดานการเงิน ดานการศึกษา ดานการเกษตร          
ดานการทองเที่ยว เปนตน   
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนใน
การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได ซึ่งหากมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได  และสามารถรองรับความตองการของผูประกอบการหรือผูคาที่ มีหนาท่ีชำระภาษีหรือ
คาธรรมเนียม  ประหยัดเวลาในการติดตอกับองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  ดังน้ัน เพื่ออำนวยความ
สะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดคาใชจาย ใหแกผูประกอบการหรือผูคาท่ีมีหนาท่ีชำระภาษีจากการจำหนาย
น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คลายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันท่ีคลายกัน กาซปโตรเลียมท่ีใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับ
รถยนต และยาสูบ หรือผูที่มีหนาท่ีชำระคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรม  

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเพิ่มชองทางการยื่นแบบและชำระภาษีหรือคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร โดยผานระบบออนไลน 

๓.๒ เพื ่อพ ัฒนางานเรงร ัดและจัดเก็บรายไดให ม ีความทันสมัยสอดคลองกับแนวทางการ
บริหารงานในยุคที่มีความเจริญดานเทคโนโลยี 

๓.๓ เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูประกอบการหรือผูที่มีหนาท่ีชำระภาษีหรือคาธรรมเนียม ใหกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร โดยสามารถชำระภาษีหรือค าธรรมเนียมไดท ุกวันไมเว น
วันหยุดราชการและเปดใหบริการ ๒๔ ชั่วโมง 

๔. กลุมเปาหมาย 
 ๔.๑ ผูประกอบการหรือผูคาที่มีหนาที่ชำระภาษีจากการจำหนายน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คลายกัน 
น้ำมันดีเซลและน้ำมันท่ีคลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต และยาสูบ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
 ๔.๒ ผูท่ีมีหนาท่ีชำระคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรม ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
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๕. วิธีการดำเนินการ 
 ๕.๑ จัดใหมีระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน (Revenue Online) 
 ๕.๒ จัดใหมีคูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นชำระภาษีออนไลน (Revenue  Online) 
 ๕.๓ จัดใหมีเจาหนาท่ีใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการใชงานระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน (Revenue 
Online)  

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐   

๗.  งบประมาณดำเนินการ 
ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

๘.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

๙.  ผลผลิต/ผลลัพธ   
 ๙.๑ มีชองทางการยื ่นแบบและชำระภาษีหรือคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาครเพ่ิมข้ึน อีก ๑ ชองทาง ไดแก การชำระผานระบบออนไลน 

๙.๒ งานเรงรัดและจัดเก็บรายได ไดรับการพัฒนาให มีความทันสมัยสอดคลองกับแนวทางการ
บริหารงานในยุคที่มีความเจริญดานเทคโนโลยี 

๙.๓ ผูประกอบการหรือผูที่มีหนาที่ชำระภาษีหรือคาธรรมเนียมใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร ไดรับความสะดวก ในการชำระภาษีหรือคาธรรมเนียมไดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการและเปด
ใหบริการ ๒๔ ชั่วโมง 
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ลำดับที่ 25 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม 
    และความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน
การปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการ
จัดทำ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครบริหารงานเพ่ือปองกัน       
การทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพื่อปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3) ประชุมพิจารณารางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ.2566 – 2570) 
 4) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช.
http//www.nacc.go.th เปนตน 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้น
ไป) 
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ลำดับที่ 26 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ         
ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและ
เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครจึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล” ท่ีกำหนดดัชนี ในการประเมินการปฏิ บัติราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต                        
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 3) ทุกสวนราชการจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เชน 
  - ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 
  - ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนสวนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอำนาจหนาที่ 
  - ไมใหเจาหนาท่ีใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากความสัมพันธ
สวนตัว เปนตน โดยกำหนดจัดทำเปนขอตกลงรายบุคคลระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ไดแก  
 

/- ผูบริหาร… 
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  - ผูบริหารหนวยงานกับผูอำนวยการสำนัก/กอง 
  - ผูอำนวยการสำนัก/กอง กับ ผูอำนวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน 
  - ผูอำนวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน กับ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใตบังคับบัญชา 
 4) รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
 5) ชี้แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
 2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ลำดับที่ 27 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบกิจการของ 

ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต 
ดำเนินการตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจำเปน รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความ
คลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑ
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานที่ใหบริการ คาธรรมเนียม 
อีกท้ังเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบที่ชัดเจน 
จึงจำเปนตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาต
จะตองจัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือ
หนวยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง  
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด  

2) เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานที่
ใหบริการ  

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนและผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

/5. วิธีดำเนินการ… 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน        
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน      
 3) จัดทำคูมือสำหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
คำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช เปนตน  
 4) ปดประกาศคูมือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการ) 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที่ 28 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการมอบอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ 
    ราชการ  

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีภารกิจที่ตองดำเนินการจัดซื้อจัดจาง งบดำเนินงาน
และงบลงทุน ประจำปงบประมาณ 2566-2570 เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 500,000  บาท) เปน
จำนวนมาก  ดังน้ัน จึงมีความจำเปนลดขั้นตอนในการขออนุมัติ เพ่ือใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลดปญหาการทุจริต คอรรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจางและมี
มาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได  สอดคลองกับสำนักงาน ป.ป.ช.มุงสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการปองกันการทุจริต  

3.วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการพัสดุและเจาหนาที่ในหนวยงานมีแนวทางการปฏิบัติในการ 
จัดซื้อจัดจาง  
  3.2 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของผูดำเนินการจัดซื้อจัดจางดวยความคุมคาโปรงใส        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบไดทุกเวลา 
   3.3  เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานที่ตองปฏิบัติหนาท่ีจัดซื้อจัดจางยึดถือกฎหมาย กฎ 
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

4.กลุมเปาหมาย 
  บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางตอง
ดำเนินการและเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของใหเปนไปตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 สามารถดำเนินการไดอยางรวดเร็ว  

5.พื้นท่ีดำเนินการ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

6.วิธีดำเนินการ 
6.1 เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จาง ดำเนินการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ. 2560 

6.2 เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจาง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐลงในระบบเครือขาย
สารสนเทศของ กรมบัญชีกลางผานระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Thai Government Procurement )          
ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง กำหนดแตละขั้นตอน ดังนี้  

/6.2.1 หัวหนา… 
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     6.2.1 หัวหนาหนวยงานของรัฐ ทำคำสั่งมอบหมายอำนาจหนาที ่
     6.2.2 สงคำสั่งมอบหมายหนาท่ีให สตง. ตามระเบียบ 
     6.2.3 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ   

7.ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

8.งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

10.ผลผลิต/ผลลัพธ 
10.1 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ 

หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ สะดวก รวดเร็ว 
10.2 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดซื้อจัดจางท่ีมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน  

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับที่ 29 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล  
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีภารกิจหนาที่ในการ

จัดระบบบริการสาธารณะใหกับประชาชนในทองถิ่นใหครอบคลุมภายในเขตจังหวัด โดยมีอำนาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของ แตตองไมเกิดความซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนและเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปน
หลัก ในการจัดทำบริการสาธารณะนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองมีการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตามหนาที่ซึ่งไดมีการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 
๔๕ (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 17 (1) เพ่ือใชเปนกรอบในการดำเนินงานและจัดทำงบประมาณรายจายประจำป          
อีกภารกิจหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยไดกำหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดคือ การทำหนาท่ี
เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุงใหเกิด
ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ลดความซ้ำซอนของภารกิจ พ้ืนท่ี และงบประมาณ 
เพ่ือใหการพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดจะตองคำนึงถึงการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนเปนสำคัญ โดยเฉพาะการมีสวนรวมของภาคประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนมีหลายระดับ
ตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ ถาหากประชาชนมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการรวมคิดใน
การวางแผนพัฒนาทองถิ่นแลว จะทำใหบริการสาธารณะตางๆ ที่เกิดขึ้นในทองถิ่นสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นมากท่ีสุด  เพราะแผนพัฒนาทองถิ่นถือเปนจุดเริ่มของการพัฒนาในดานตางๆ เปนชองทาง
ที่ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นของตนเองได ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้น
โดยหวังวาจะเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครที่จะนำขอมูลท่ีไดจากการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ          
ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 

3. วัตถุประสงค 
3.๑ เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ  โดยเฉพาะภาคประชาชนในการเสนอขอมูล 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

3.2 เพื่อสามารถนำไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 
3.3 เพ่ือบูรณาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่น 
/3.3 เพ่ือบูรณาการ… 



- 73 - 
 
3.3 เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่น 
 3.4 เพื่อเปนกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครใหมุงไปสูสภาพที่พึงประสงค 
 3.5 เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาชนใหมีบทบาทในการปกครองทองถิ่นมากขึ้น 

4. วิธีการดำเนินงาน 
    ดำเนินกิจกรรม ดังน้ี 

4.1 จัดประชุมประชาคมทองถิ่น เวทีสาธารณะ และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
จัดบริการสาธารณะดานตางๆ และพิจารณาแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

4.2 จัดฝกอบรมกำหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
4.3 จัดประชุมองคกรภาคประชาชนเพ่ือเสนอขอมูลการพัฒนาทองถิ่น 
4.4 การจัดทำขอมูลเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

 4.5 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการวางแผนและการนำแผนไปสูการปฏิบัต ิ

5. กลุมเปาหมาย   
4.1 คณะผูบริหารและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด     
4.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   
4.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
4.4 สวนราชการที่เก่ียวของ  
4.5 ภาคเอกชน/ประชาชน    
4.6 คณะกรรมการท่ีแตงตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ.2566, 2567, 2568, 2569, 2570 

7. สถานท่ีดำเนินโครงการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครหรือนอกสถานที่ 
8. งบประมาณ 
งบประมาณตั้งไว ปละ 500,000 บาท 

9. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ  
 ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและกระบวนการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 

/9.2 ประชาชน… 
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 9.2 ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีดีขึ้นท้ังในดานคุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นและสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
 9.3 ประชาชนมีบทบาทในการวางแผน ตรวจสอบ และสามารถสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดอยางเต็มท่ี 
           9.4 บริหารแผนงาน/โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่น 
อยางคุมคา เกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
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ลำดับที่ 30 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร    

๒. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 กำหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีและอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชน ในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมท้ังสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแก
ประชาชนในทองถิ่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
๒๕6๒ มาตรา ๔๕/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง          
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น หลักเกณฑและวิธีที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๘) กำหนดให
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจและหนาที่ในการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น  
เพื่อประโยชนของประชาชนในจังหวัดของตนเอง  
  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ที่มี
พ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุมท้ังจังหวัดสมุทรสาคร มีภารกิจหนาท่ีในการพัฒนาจังหวัด ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา การสาธารณสุข สงเสริมอาชีพ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาธารณูปโภค
ตางๆ อันเปน กิจการสาธารณประโยชนในเขตจังหวัด จึงไดกำหนดวิสัยทัศน และมอบนโยบายใหทุกสวน
ราชการนำไปจัดทำ แผนงาน / โครงการ เพ่ือดำเนินงานตามภารกิจหนาที่ขององคกรใหสามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอน ตอบสนองความตองการของประชาชน และตองสอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีสามารถดำเนินการได
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงได
จัดทำโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการรับฟง และเปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ พรอมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อท่ีจะไดนำขอมูลดังกลาวไปจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและแกไขปญหาไดตรง
ตามความตองการของประชาชน ซึ่งหากประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง ก็จะทำใหการพัฒนาทองถิ่นน้ันไดรับประโยชนอยางสูงสุด  

๓. วัตถุประสงค 
  1) เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับประชาชนใหทราบถึงบทบาท อำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 

/2) เพื่อเปน.. 
 



- 76 - 

 
  2) เพื่อเปนการรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ รวมถึงการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีใหตรงตามความ
ตองการของประชาชน 

3) เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครไดทราบถึงกิจกรรม ผลงาน และมี
เจตคติท่ีดีตอหนวยงาน พรอมทั้งมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผลการทำงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร 

4) เพ่ือเปนการบูรณาการรวมกันระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครกับองคกร 
ปกครองสวนถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร อันนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนในภาพรวมตอไป 

๔. เปาหมาย 
  ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร และเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ จำนวน  ๑0๐ คน 
  เชิงปริมาณ  ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครเขารวมรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น            
ไมนอยกวารอยละ ๗๕  

เชิงคุณภาพ  ประชาชนไดความรูเกี่ยวกับภารกิจอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาครในการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานในทองถิ่น และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดานการ
พัฒนาโครงสรางขั้นพ้ืนฐานเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ฯลฯ   

๕. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
         สอดคลองกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
         สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
         แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, ๒๕๖๗, ๒๕๖๘, 2569, 2570  

7. สถานท่ีดำเนินการ 
  ภายในจังหวัดสมุทรสาคร  

๘. วิธีดำเนินการ 
  ๑) จัดทำโครงการเสนอผูบริหารตามลำดับเพ่ือขออนุมัติ 
  2) เสนอบันทึกกิจกรรมตอผูบริหารตามลำดับเพื่อขออนุมัต ิ
  3) ติดตอประสานงานสวนราชการที่เก่ียวของ 
  4) จัดเตรียมสถานท่ี และประชาสัมพันธโครงการฯ ใหประชาชนไดรับทราบ 
  5) จัดประชุมใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ณ สถานที่ที่กำหนด ในเขตพื้นท่ีอำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุม
แบน และอำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  

 

/9. งบประมาณ... 
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9. งบประมาณ 
  เบิกจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใชงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ใชงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใชงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ใชงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ใชงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยฝายตรวจติดตามและประเมินผลกอง
ยุทธศาสตรและงบประมาณ  
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
  1) ประชาชนที่เขารวมประชุมในโครงการมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมเกี่ยวกับ
ภารกิจบทบาทอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน 

2) องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดรับรูขอมูลโดยตรง สามารถนำไปจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น ใหกับประชาชนไดตรงตามความตองการ พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
  ๓) ประชาชนไดรับทราบถึงกิจกรรม ผลงาน และมีเจตคติที่ดี พรอมท้ังมีสวนรวมในการ
ติดตามและประเมินผลการทำงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
  ๔) เกิดการบูรณาการรวมกัน สรางทัศนคติท่ีดี และสรางความสามัคคีระหวางองคการบริหาร                  
สวนจังหวัดสมุทรสาครกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร   
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

ลำดับที่ 31 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน 
     จังหวัดสมุทรสาคร 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครเห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราวรองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพื่อเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน
บริการสาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส 
จึงไดจัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองเรียน/
รองทุกขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง
ทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปน
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และขั้นตอนให
ประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร         

ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูมารองเรียนตอองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

5. วิธีดำเนินการ 
1. จัดทำประกาศ เรื่อง กลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง

รองเรียน/รองทุกข เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
    1.1 เม่ือเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน/รองทุกขแลว จะเสนอเรื่อง ภายใน 3 วัน 
    1.2 แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบและพิจารณาแกไขปญหา ภายใน 7 วัน 
    1.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองทราบภายใน 5 วัน 

2. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 

3. จัดทำฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน และ
แกไขไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก  

 
/4. รายงานสรุป... 
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4. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ

เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
5. คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 

 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 7. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให
ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
ฝายนิติการ สำนักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1. มีชองทางการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2.มีการแตงตั้งเจาหนาที่/หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 4. มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมี
ชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5. มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร ใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยาง
เหมาะสมตามมาตรการท่ีกำหนดไว 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
ไมต่ำกวารอยละ 80 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
         4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับที่ 32 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการ
เพิ่มมูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปน
สวนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนที่ถูกตองตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง และยัง
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 2) เพื่อเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 
 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมท้ังเพ่ือเพิ่มโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 
 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
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5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
 2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให
มั่นใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพื่อนำขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น และปองกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีหนวยตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงรอยละ 5 
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ลำดับที่ 33 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกำหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกำหนด
หนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 2) เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 3) เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 4) เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

/5. วิธีดำเนินการ… 



- 83 - 
 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 

2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 

 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 ผลลัพธ 
 1) บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร เกิดความตระหนักระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส 
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ลำดับที่ 34 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนำผลการ
ประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 
100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป 
พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
กำหนดใหการปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาเพื่อนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ          
เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง 
ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนำไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครจึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับทองถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดขึ้นในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

4. กลุมเปาหมาย 
 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

 5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 
 
 

/3) ดำเนินการ... 
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 3) ดำเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และชองทางอ่ืนๆ  
 4) มีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง
เครงครัด 
 5) ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มแีผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนจังวหัดสมุทรสาคร จำนวน 1 เลม 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจำนวน 3 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร) 
 ผลลัพธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครลดลง 
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มิติที่ 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

ลำดับที่ 35 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร             
      และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่น
ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ท้ังน้ี ตามวิธีการและรูปแบบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ โดยกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคล มีความอิสระในการจัดทำบริการสาธารณะและ
มีรายได ทรัพยสิน บุคลากร และงบประมาณเปนของตนเอง รวมถึงมีภารกิจดานการบริหารจัดการบุคลากร 
งบประมาณ และกิจการสาธารณะจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินงานในภารกิจตาง ๆ ลวนมีความเกี่ยวพันกับ
หลักเกณฑ ระเบียบ กฎหมายหลายฉบับ ซึ่งทำให ท่ีผานมาผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และ
ผูปฏิบัติงานยังมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีถูกตอง ชัดเจนและเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน  

  ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จึงไดจัดทำโครงการฝกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครขึ้น เพ่ือใหคณะผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่น มีความรู ความเขาใจ ระเบียบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติราชการที่อยูภายใตภารกิจ
อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีถูกตอง การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจึงมีความสำคัญ เพราะเปนการพัฒนาความรู ความสามารถ เพ่ือใชใน
การทำงานใหเกิดประโยชนตอทองถิ่นไดอยางเต็มที่ การพัฒนาศักยภาพไมใชแคการพัฒนาดานความรู
ความสามารถเทานั้น แตจะตองรวมถึงการพัฒนาวิสัยทัศน ทัศนคติ ใหสามารถทำงานไดอยางเต็ม
ความสามารถ การพัฒนาศักยภาพของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจึงมี
ความสำคัญเปนอยางยิ่ง 

3. วัตถุประสงค 
     ๓.1 เพื่อเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และหนังสือสั่งการตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
 ๓.2 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรู ทักษะ และประสบการณ ไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นใหเกิดประสิทธิภาพ 
 

/4. กลุมเปาหมาย… 
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4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร และเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ จำนวน ๕๐ คน  

5. วิธีดำเนินการ 
 ๕.1 จัดทำโครงการเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๕.2 ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของเพ่ือทำความเขาใจรวมกัน รวมทั้งเรียนเชิญ
วิทยากร ตามที่กำหนด 
 ๕.3 ประชาสัมพันธการดำเนินการตามโครงการ 
 ๕.4 ดำเนินการโครงการตามแผนงาน 
 ๕.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการโดยใชแบบสอบถาม  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566, 2567, 2568, 2569, 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 เบิกจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
 - งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใชงบประมาณ 1,000,000.-บาท  
 - งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใชงบประมาณ 1,000,000.-บาท 
 - งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใชงบประมาณ 1,000,000.-บาท 
 - งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 ใชงบประมาณ 1,000,000.-บาท 
 - งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2570 ใชงบประมาณ 1,000,000.-บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 9.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ หนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
 9.๒ ผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสามารถตัดสินใจ
แกไขปญหาของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.๓ ผูเขารับการอบรมไดรับความรู ทักษะ และประสบการณไปปรับใชในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
ใหเกิดประสิทธิภาพ 
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ลำดับที่ 36 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กจิกรรมสงเสริมสมาชิกสภา อบจ.ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ 
      ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 
  การสงเสริมสมาชิกสภา อบจ. ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
เปนกลไกสำคัญที่ใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝายบริหาร เพื่อใหการดำเนินงานตาง ๆ  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนการกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน 
นำไปสูความโปรงใสในการบริหารงาน องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภา อบจ. ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น โดยใหสมาชิกสภา อบจ. 
เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตาง ๆ ตามความจำเปนในภารกิจ โดยมีหนาที่ กระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่น เพื่อใหการดำเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครเกิดความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลด
ปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
     3.1 เพ่ือใหสมาชิกสภา อบจ. เขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใส และลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 

4. กลุมเปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3๐ คน  

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหสมาชิกสภา อบจ. ใชสำหรับการประชุมสภาฯ 
 5.2 เลือกและแตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่น ดังนี้ 
       (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
       (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัต ิ
       (4) คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคมสงเคราะห เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 
       (5) คณะกรรมการสงเสริมการกีฬา และการทองเท่ียว 
       (6) คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการสาธารณสุข 
       (7) คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณ ี
 5.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามเก่ียวกับการบริหารงานในการประชุมสภาฯ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567)  ตามวาระการดำรงตำแหนงของสมาชิกสภา อบจ. เริ่มตั้งแต 
20 ธ.ค. 2563 – 19 ธ.ค. 2567 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 9.1 สมาชิกสภา อบจ. เขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
 9.2 การปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ลำดับที่ 37 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ              
     บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาต ิเปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริม
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงได
ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อใหมีระบบ/ชองทางการรับเร่ืองรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา
เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพื่อเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
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  2) ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนิติการ สำนักปลัดฯ ,ฝายวินัย กองการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่ (พิจารณา
จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจงหนวยงาน) 
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