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สวนที่ 1
บทนํา
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหป ระเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติตานทุจ ริต”มีเป าหมายหลักเพื่อ ใหป ระเทศไทยไดรับ การประเมินดัช นีการรับ รูการทุจ ริต (Corruption
Perxeptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ ระดับ คะแนนจะสูงขึ้นได นั้ น
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรช าติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครจึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริตผ านโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการตา งๆ ที่ เป น รูป ธรรมอย างชั ดเจน อั น จะนํ า ไปสู ก ารปฏิบั ติ อย างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้วาการสรางองคกร
ภาคราชการใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม แลธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อปองกันการทุจริต
และพฤติมิชอบ ควรเริ่มตนดวยการปลูกฝงสรางจิตสํานึก คานิยมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการ มีจิต สํานึกที่ดีในการให การบริการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรมและ
เสมอภาค ทําใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในบริหารราชการของ
องคก ารบริห ารสวนจั งหวัด สมุทรสาคร รวมถึงผูบ ริหารทองถิ่น สมาชิกสภา ขาราชการ เจาหนาที่ทุกระดับ
คณะทํางานการจัด ทําแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจ ริต ขององคการบริห ารสวนจังหวัดสมุทรสาครได จัดทํ า
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) ไวแลว
โดยยึดมิติและภารกิจตามมิติของสํานักงาน ป.ป.ช.เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจ ริต
และเพื่อใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ๔ ป
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) จึง ได จัด ทํา แผนการดํา เนิ นงานการป องกัน การทุ จ ริตองคก ารบริห ารสว นจั งหวั ด
สมุทรสาคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น

สวนที่ 2
กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอบัญญัติไวอยางชัดเจน คือ ใหบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ “ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน” ในทองถิ่น
และเพื่ อให บุ คลากรในองค กรปกครองส วนท องถิ่นไดตระหนั กถึงการปฏิ บั ติร าชการให เกิ ด ประโยชน สุ ขของ
ประชาชนในทองถิ่น ดังกลาว กฎหมายจึงไดมีบทบัญ ญัติกําชับ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ
ตามหลักการที่มีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวของดังตอไปนี้กําหนดไวดว ย
- การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะในสวนที่วาดวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เพื่อบรรลุเปาหมาย
ในการทําใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนไดนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติราชการตามแตละภารกิจ
ตองเปนไปดวยความซื่อสัตย สุจริต มีขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการไดทุก
ขั้นตอน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหากการดําเนินตามภารกิจนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
- การมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวยการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ การจั ดซื้อ จัด จาง การตรวจสอบ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน ตามหลัก เกณฑ และวิธี การที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารที่ สํ า คั ญ และเป น ประโยชน ต อ ประชาชนได เข า มามี ส ว นร ว ม
ตรวจสอบ โดยใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงาน การงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การปฏิ บั ติ ราชการตามอํ านาจหน าที่ ดังกลาว ยั งสอดคล อ งกั บ คํ าสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2557 มีความวา: “ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน
และแก ไขป ญ หาการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบในส ว นราชการและหน ว ยงานของรั ฐ โดยมุ ง เน น ในการสร า ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได”
หากพิจารณาถึงสิ่งที่มีสวนจูงใจใหบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชอํานาจหนาที่ของ
ตนไปในทางที่ไมชอบประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ
1) ปจจัยภายใน เปนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นเปนที่ตั้ง ความมีจิตสํานึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกลาวที่มั่นคง ไมขาดตกบกพรอง แมจะมีโอกาสและมีของมาลอตาลอใจมากมายขนาด
ไหน ก็ไมอาจจูงใจ ฉุดดึงใหคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลงใหลใชอํานาจหนาที่ไปหาประโยชนให
ตั ว เอง ในทางตรงข า ม หากจิต สํา นึ กและความตระหนั ก ไม มั่น คง มีป ญ หา และประจวบเหมาะกับ มีป จ จั ย
ภายนอกที่จะกลาวตอไป จะยิ่งมีสวนชักนําใหมีการใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่ไมชอบ ไมบังควร
2) ปจจัยภายนอก คือประโยชนในรูปแบบตางๆ ที่จะไดรับ และโอกาสของความเสี่ยงตอการ
การทําใหถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใชอํานาจหนาที่แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ซึ่งในสวนนี้จะเกี่ยวของเฉพาะ
กับคนที่มีความบกพรองในเรื่องจิตสํานึกและความตระหนักเทานั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา คําวา
“โดยทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับคําวา “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น” จึงไมใช
วิสัยของคนทํางานเพื่อประโยชนของประชาชน โดยนัยนี้การไดมาซึ่งประโยชนสวนตัวรวมถึงบุคคลอื่นจะเป น
ปจจัยอีกประการหนึ่ง ที่เปนเหตุชักนําใหคนของรัฐใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่ไมชอบ

-3อยางไรก็ตาม การไดมาซึ่งประโยชนสว นตนไม ไดเป นคําตอบสุดท าย ที่จะทําให คนของรั ฐ
ตัดสินใจใชอํานาจหนาที่ไปในทางไมชอบ เพราะแมประโยชนสวนตนที่ไดรับจะมีมากมายสักปานใด แตถาการใช
อํานาจหนาที่ดังกลาวไปแลว มีเหตุทําใหเกิดความเสี่ยงตอการถูกลงโทษไดมาก คนของรัฐเองก็เกิดอาการลังเล
ไมกลาเสี่ยงตัดสินใจทําความผิด และสิ่งที่จะทําใหการใชอํานาจหนาที่ไปในทางไมชอบเกิดความเสี่ยงในลักษณะ
ดังกลาว ดังนั้นควรทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมีขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกการตรวจสอบการ
ดําเนินการไดทุกขั้นตอน และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
จากที่กลาวมาขางตน สํานักงาน ป.ป.ช.จึงไดพิจารณากําหนดใหมีกรอบการจัดทํา “แผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต”สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปปฏิบัติ ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ประกอบดวย
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ ให
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมใหกระทําการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมีประโยชนทับซอน
1.2 การสร า งจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก แก ป ระชาชนทุ ก ภาคส ว นในท อ งถิ่ น ใน
3 ลักษณะ ดังนี้
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ประกอบดวย
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ไดแก
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน
เรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช
ประโยชน ในทรัพ ยสิ น ของทางราชการ โดยยึด ถื อ และปฏิ บั ติ ให เป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ กฎเกณฑ ที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให เกิ ด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ

-42.3 มาตรการใช ดุ ล ยพิ นิ จ และใช อํ า นาจหน าที่ ใ ห เป น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี โดยดําเนินการใหมีกิจการ ดังนี้
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการ และในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3.2 มี ก ารกระจายอํา นาจการตั ด สิน ใจเกี่ ยวกับ การสั่ง อนุ ญ าต อนุ มั ติ ปฏิ บั ติ
ราชการแทน หรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ ในลักษณะดังตอไปนี้
2.4.1 มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.4.2 ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
2.4.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองทีด่ ี
2.5.2 มีก ารใหค วามรวมมือกับ หนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนิ น ตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประกอบดวย
3.1 จั ด ให มี และเผยแพรข อ มู ล ข า วสารในช อ งทางที่ เป น การอํ า นวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน โดย
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
3.1.2 มี ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห าร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ
และตรวจสอบได
3.1.3 มีก ารป ดประกาศ เผยแพรขอมูลขา วสารเกี่ย วกับ การปฏิ บัติราชการที่เป น
ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน โดย
3.2.1 มีกระบวนการรับ ฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ได
ทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

-53.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
3.3.1 ดํ า เนิ น การให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา การจั ด ทํ า
งบประมาณ
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย
4.1 มีก ารจัด วางระบบและรายงานการควบคุม ภายใน ตามที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น
แผนดินกําหนด โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใหมี
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในใหผูกํากับดูแล
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามชองทางที่สามารถดําเนินการได โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใหมี
4.2.1 สงเสริมใหป ระชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
การรับ – จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น ประกอบดวย
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community)และบูรณาทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต ประกอบดวย
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

สวนที่ 3
แผนการดําเนินงานการปองกันการทุจริต องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

กองการ
เจาหนาที่

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสมาชิกสภาฯ และ
บุคลากร

1,000,000

กองการ
เจาหนาที่

๔. การฝกอบรมสัมมนา
- กิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรเขารวม
โครงการฝกอบรมสัมมนา
ตามหนวยงานราชการจัดให
มีขึ้น
1. โครงการคลินิกกฎหมาย

3,000,000

กองการ
เจาหนาที่

50,000

สํานักปลัดฯ

2. โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน

300,000

กองกิจการ
สภาฯ

3. โครงการปรับปรุงการ
จัดเก็บรายได

100,000

กองคลัง

1. โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

500,000

กอง
การศึกษา

2. กิจกรรมการเรียนการ
สอน หลักสูตร “โตไปไม
โกง”(เด็กสรางชาติ)

ไมใช
งบประมาณ

กอง
การศึกษา

3. โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน

300,000

กองกิจการ
สภาฯ

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกประชาชน
ทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น
๑.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกเด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

รวม

จํานวน 8 โครงการ
2 กิจกรรม

6,250,000

ก.ย.

500,000

ส.ค.

๒. โครงการสงเสริมการ
จัดการความรูในองคกร
(Knowledge
Management : KM)

ก.ค.

กองการ
เจาหนาที่

มิ.ย.

500,๐๐๐

หมาย
เหตุ
พ.ค.

๑. โครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการของอบจ.
สมุทรสาคร

เม.ย.

๑.๑ การสราง
จิตสํานึก และ
ความตระหนัก
แกบุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร
ขาราชการ
การเมืองฝาย
สภาทองถิ่น
และฝายประจํา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

มี.ค.

๑.การ
สรางสังคม
ที่ไมทนตอ
การทุจริต

ระยะเวลา
ก.พ.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)
ป ๒๕๖4

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

พ.ย.

ภารกิจตามมิติ

ต.ค.

มิติ

เปลี่ยน
ชื่อ

เปลี่ยน
ชื่อ
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2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปองกัน
การทุจริต

ไมใช
งบประมาณ

กองพัสดุฯ

กฎ
หมาย
แกไข

2. กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป”

ไมใช
งบประมาณ

กองคลัง

3. กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจายเงินสวัสดิการของ
ขาราชการ”

ไมใช
งบประมาณ

กองคลัง

มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”

ไมใช
งบประมาณ

กองคลัง

กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก
บุคลากรในการปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ

ไมใช
งบประมาณ

กองการ
เจาหนาที่

ก.ย.

1. การจัดซื้อจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

ส.ค.

2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติ

ก.ค.

จัดทํา
ในปงบ
ประมาณ
2560

มิ.ย.

หมาย
เหตุ
พ.ค.

กองการ
เจาหนาที่

เม.ย.

ไมใช
งบประมาณ

มี.ค.

2.1 การแสดง จัดทําประกาศ อบจ.
เจตจํานงทาง
สมุทรสาคร เรื่อง นโยบาย
การเมืองในการ คุณธรรมและความโปรงใส
ตอตานการ
ทุจริตของ
ผูบริหาร

ก.พ.

ระยะเวลา
ม.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)
ป ๒๕๖4

2.3 มาตรการ
การใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ราชการ
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

พ.ย.

ภารกิจตามมิติ

ต.ค.

มิติ

เปลี่ยน
ชื่อ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

ไมใช
งบประมาณ

มิ.ย.

จํานวน 4 กิจกรรม
3 มาตรการ

หมาย
เหตุ
พ.ค.

สํานักปลัดฯ

เม.ย.

ไมใช
งบประมาณ

มี.ค.

มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการรายงานเรื่อง
รองเรียน

ระยะเวลา
ก.พ.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)
ป ๒๕๖4

ธ.ค.

มิติที่ 2

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือ
ไดรับแจงหรือ
ตรวจสอบการ
ทุจริต
รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

พ.ย.

ภารกิจตามมิติ

ต.ค.

มิติ
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กองพัสดุฯ

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของสภา ผาน
สมาชิกสภา ประชาสัมพันธ
จังหวัด สื่อมวลชน ศูนย
ขอมูลขาวสาร และเว็ปไซต
ของ อบจ.สค. ใหประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบและเขา
รวมรับฟงการประชุมสภาฯ

ไมใช
งบประมาณ

กองกิจการ
สภาฯ

3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รอง
ทุกขของ
ประชาชน

จัดใหมีชองทางติดตอ/รับ
บริการประชาชนและผูที่
เกี่ยวของ รองเรียน/แจง
เบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ไมใช
งบประมาณ

สํานักปลัดฯ

3.๓ การ
สงเสริมให
ประชาชนมี
สวนรวมบริหาร
กิจการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

1. โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมในการแกไขปญหา
และพัฒนาทองถิ่น

400,000

กองแผนฯ

2. โครงการองคการบริหาร
สวนจังหวัดสัญจร

100,000

กองกิจการ
สภาฯ

จํานวน 3 โครงการ
3 กิจกรรม

500,000

มิติที่ 3

รวม

ก.ย.

ไมใช
งบประมาณ

ส.ค.

2. โครงการจัดทําแผนจัดหา
พัสดุ และเปดเผยขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง

ก.ค.

สํานัดปลัดฯ

มิ.ย.

ไมใช
งบประมาณ

หมาย
เหตุ
พ.ค.

1. กิจกรรมพัฒนาศูนย
ขอมูลขาวสารของ อบจ.สค.

เม.ย.

3.1 จัดใหมี
และเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่
เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หนาที่ของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นได

มี.ค.

3.การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน

ระยะเวลา
ก.พ.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)
ป ๒๕๖4

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

พ.ย.

ภารกิจตามมิติ

ต.ค.

มิติ
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หนวย
ตรวจสอบฯ

3. มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน อบจ.สมุทรสาคร

ไมใช
งบประมาณ

หนวย
ตรวจสอบฯ

4.2 การ
สนับสนุนให
ภาคประชาชน
มีสวนรวมใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได

โครงการแตงตั้งประชาชน
รวมเปนกรรมการตรวจ
จัดซื้อจัดจาง

1,500,000

กองพัสดุฯ

4.3 การ
สงเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภา
ทองถิ่น

กิจกรรม “การประชุมสภา
ทองถิ่น ในบทบาท
ประธานสภาทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่น”

1,000,000

กองกิจการ
สภาฯ

4.4 เสริมพลัง
การมีสวนรวม
ของชุมชนและ
บูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการ
ทุจริต

1. มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปชันโดยภาค
ประชาชน

ไมใช
งบประมาณ

สํานักปลัดฯ

ไมใช
งบประมาณ

สํานักปลัดฯ

มิติที่ 4

รวม

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ
กรณีพบเห็นการทุจริต

จํานวน 1 โครงการ
๔ กิจกรรม
2 มาตรการ

2,500,000

ก.ย.

ไมใช
งบประมาณ

ส.ค.

๒. กิจกรรมจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน

ก.ค.

หนวย
ตรวจสอบฯ

มิ.ย.

ไมใช
งบประมาณ

หมาย
เหตุ
พ.ค.

1. กิจกรรมจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจําป
งบประมาณ 2563

เม.ย.

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

มี.ค.

4. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น

ระยะเวลา
ก.พ.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)
ป ๒๕๖4

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

พ.ย.

ภารกิจตามมิติ

ต.ค.

มิติ

