คำนำ
การจัดทาแผนการดาเนินงานการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีกรอบ
และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้มีการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อันจะนาไปสู่การดาเนินงานป้องกันการทุจริตและ
ยกระดับ มาตรฐานในการป้ องกัน ขององค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัด สมุทรสาครให้ มี ประสิ ท ธิภ าพและเกิดผล
เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติอันจะนาไปสู่ภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีความโปร่งใสทาให้ประชาชนเกิด
ความมั่ น ใจ ศรั ท ธา และไม่ เ กิด ความคลางแคลงใจในการบริ ห ารราชการขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสาคร อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อานาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
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ส่วนที่ 1
บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติต้านทุจ ริ ต ”มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ป ระเทศไทยได้รั บการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perxeptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่า ง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ างๆ ที่เ ป็ นรู ปธรรมอย่า งชั ดเจน อั นจะน าไปสู่ การ ปฏิบั ติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้ว่าการสร้างองค์กร
ภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม แลธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
และพฤติมิชอบ ควรเริ่ม ต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสานึก ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการ มีจิตสานึกที่ดีในการให้การบริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและเสมอ
ภาค ทาให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่ว นร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในบริหารราชการของ
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
คณะทางานการจั ดทาแผนปฏิบั ติการป้ องกันการทุจริตขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไว้แล้ว
โดยยึดมิติและภารกิจตามมิติของสานักงาน ป.ป.ช.เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และเพื่อให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึ ง ได้จั ด ทาแผนการดาเนิน งานการป้ องกั นการทุจริ ต องค์การบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
สมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น

ส่วนที่ 2
กรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ ให้บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่น
และเพื่อให้ บุ คลากรในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการปฏิ บัติร าชการให้ เกิดประโยชน์สุ ข ของ
ประชาชนในท้องถิ่นดังกล่าว กฎหมายจึงได้มีบทบัญญัติกาชับให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดาเนินการ
ตามหลักการที่มีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้กาหนดไว้ด้วย
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายใน
การทาให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติราชการตามแต่ละภารกิจ
ต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดาเนินการได้ทุก
ขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหากการดาเนินตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
- การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทา
งบประมาณ การจั ดซื้อจั ดจ้ าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
- การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส าคั ญ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ตรวจสอบ โดยให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดาเนินงาน การงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การปฏิ บั ติ ร าชการตามอานาจหน้า ที่ดั งกล่ า ว ยั งสอดคล้ องกับ คาสั่ งคณะรัก ษาความสงบ
แห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ ชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2557 มีความว่า: “ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยมุ่ ง เน้ น ในการสร้ า ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้”
หากพิจารณาถึงสิ่งที่มีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อานาจหน้าที่ของ
ตนไปในทางที่ไม่ชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ
1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็น ที่ตั้ง ความมีจิตสานึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมายขนาด
ไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลงใหลใช้อานาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ใ ห้
ตัว เอง ในทางตรงข้า ม หากจิ ตส านึ ก และความตระหนัก ไม่ มั่นคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกั บมีปัจจั ย
ภายนอกที่จะกล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนชักนาให้มีการใช้อานาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่ชอบ ไม่บังควร
2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการ
การทาให้ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช้อานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะ
กับคนที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตสานึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา คาว่า
“โดยทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับคาว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น” จึงไม่ใช่
วิสัยของคนทางานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตัวรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็น
ปัจจัยอีกประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักนาให้คนของรัฐใช้อานาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่ชอบ

-3อย่ างไรก็ตาม การได้มาซึ่งประโยชน์ส่ วนตนไม่ได้เป็นคาตอบสุดท้าย ที่จะทาให้คนของรัฐ
ตัดสินใจใช้อานาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ เพราะแม้ประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับจะมีมากมายสักปานใด แต่ถ้า การใช้
อานาจหน้าที่ดังกล่าวไปแล้ว มีเหตุทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษได้มาก คนของรัฐเองก็เกิดอาการลังเล
ไม่กล้าเสี่ยงตัดสินใจทาความผิด และสิ่งที่จะทาให้การใช้อานาจหน้าที่ ไปในทางไม่ชอบเกิดความเสี่ยงในลักษณะ
ดังกล่าว ดังนั้นควรทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีขั้ นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการ
ดาเนินการได้ทุกขั้นตอน และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากที่กล่าวมาข้างต้น สานักงาน ป.ป.ช.จึงได้พิจารณากาหนดให้มีกรอบการจัดทา “แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต”สาหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปปฏิบัติ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ประกอบด้วย
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1.1 สร้ างจิ ตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่ให้กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีประโยชน์ทับซ้อน
1.2 กำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก และควำมตระหนั ก แก่ ป ระชำชนทุ ก ภำคส่ ว นในท้ อ งถิ่ น ใน
3 ลักษณะ ดังนี้
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณ ธรรม ทั้งใน
เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ ในทรั พย์ สิ น ของทางราชการ โดยยึ ดถื อและปฏิบั ติใ ห้ เ ป็น ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ กฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ

-42.3 มำตรกำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และใช้ อ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก กำรบริ ห ำรกิ จ กำร
บ้ำนเมืองที่ดี โดยดำเนินกำรให้มีกิจกำร ดังนี้
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ ในลักษณะดังต่อไปนี้
2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
2.4.3 ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.2 มีการให้ ความร่ว มมือกับหน่ว ยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้ดาเนินตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน ประกอบด้วย
3.1 จั ด ให้ มี แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรในช่ อ งทำงที่ เ ป็ น กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน โดย
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3.1.2 มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห าร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้
3.1.3 มีก ารปิ ดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็ น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน โดย
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

-53.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
3.3.1 ด าเนิ น การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นา การจั ด ท า
งบประมาณ
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
4.1 มีก ำรจั ด วำงระบบและรำยงำนกำรควบคุ มภำยใน ตำมที่ ค ณะกรรมกำรตรวจเงิ น
แผ่นดินกำหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรให้มี
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทา
แผนการปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้กากับดูแล
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำร
ตำมช่องทำงที่สำมำรถดำเนินกำรได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรให้มี
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่ว นร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น ประกอบด้วย
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณำทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต ประกอบด้วย
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ส่วนที่ 3
แผนการดาเนินงานการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

กองการ
เจ้าหน้าที่

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และ
บุคลากร

1,000,000

กองการ
เจ้าหน้าที่

๔. การฝึกอบรมสัมมนา
- กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมสัมมนา
ตามหน่วยงานราชการจัดให้
มีขึ้น
1. โครงการคลินิกกฎหมาย

10,000,000

กองการ
เจ้าหน้าที่

50,000

สานักปลัดฯ

2. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

300,000

กองกิจการ
สภาฯ

3. โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีฯ

100,000

กองคลัง

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน

500,000

กอง
การศึกษา

ไม่ใช้
งบประมาณ

กอง
การศึกษา

3. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน

300,000

กองกิจการ
สภาฯ

จานวน 8 โครงการ
2 กิจกรรม

13,250,000

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น
๑.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

รวม

2. กิจกรรมการเรียนการ
สอน หลักสูตร “โตไปไม่
โกง”(เด็กสร้างชาติ)

ก.ย.

500,000

ส.ค.

๒. โครงการส่งเสริมการ
จัดการความรู้ในองค์กร
(Knowledge
Management : KM)

ก.ค.

กองการ
เจ้าหน้าที่

มิ.ย.

500,๐๐๐

หมาย
เหตุ
พ.ค.

๑. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการของอบจ.
สมุทรสาคร

เม.ย.

๑.๑ การสร้าง
จิตสานึก และ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

มี.ค.

๑.การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ระยะเวลา
ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)
ปี ๒๕๖3

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

พ.ย.

ภารกิจตามมิติ

ต.ค.

มิติ

เปลี่ยน
ชือ่

เปลี่ยน
ชือ่
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2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต

กองพัสดุฯ

กฎ
หมาย
แก้ไข

2. กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”

ไม่ใช้
งบประมาณ

กองคลัง

ไม่ใช้
งบประมาณ

กองคลัง

มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”

ไม่ใช้
งบประมาณ

กองคลัง

กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่
บุคลากรในการปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

ไม่ใช้
งบประมาณ

กองการ
เจ้าหน้าที่

ก.ย.

ไม่ใช้
งบประมาณ

ส.ค.

1. การจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

ก.ค.

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติ

มิ.ย.

จัดทา
ในปีงบ
ประมาณ
2560

3. กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของ
ข้าราชการ”

หมาย
เหตุ
พ.ค.

กองการ
เจ้าหน้าที่

เม.ย.

ไม่ใช้
งบประมาณ

มี.ค.

2.1 การแสดง จัดทาประกาศ อบจ.
เจตจานงทาง
สมุทรสาคร เรื่อง นโยบาย
การเมืองในการ คุณธรรมและความโปร่งใส
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร

ก.พ.

ระยะเวลา
ม.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)
ปี ๒๕๖3

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ราชการ
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

พ.ย.

ภารกิจตามมิติ

ต.ค.

มิติ

เปลี่ยน
ชือ่
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

ไม่ใช้
งบประมาณ

มิ.ย.

จานวน 4 กิจกรรม
3 มาตรการ

หมาย
เหตุ
พ.ค.

สานักปลัดฯ

เม.ย.

ไม่ใช้
งบประมาณ

มี.ค.

มาตรการกาหนดขั้นตอน/
กระบวนการรายงานเรื่อง
ร้องเรียน

ระยะเวลา
ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)
ปี ๒๕๖3

ธ.ค.

มิติที่ 2

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
ได้รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบการ
ทุจริต
รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

พ.ย.

ภารกิจตามมิติ

ต.ค.

มิติ
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กองพัสดุฯ

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของสภา ผ่าน
สมาชิกสภา ประชาสัมพันธ์
จังหวัด สื่อมวลชน ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และเว็ปไซต์
ของ อบจ.สค. ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบและเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

ไม่ใช้
งบประมาณ

กองกิจการ
สภาฯ

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน

กิจกรรมจัดให้มีช่องทาง
ติดต่อ/รับบริการประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักปลัดฯ

3.๓ การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่น

400,000

กองแผนฯ

2. โครงการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสัญจร

100,000

กองกิจการ
สภาฯ

จานวน 3 โครงการ
3 กิจกรรม

500,000

มิติที่ 3

รวม

ก.ย.

ไม่ใช้
งบประมาณ

ส.ค.

2. โครงการจัดทาแผนจัดหา
พัสดุ และเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ก.ค.

สานัดปลัดฯ

มิ.ย.

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมาย
เหตุ
พ.ค.

1. กิจกรรมพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.สค.

เม.ย.

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้

มี.ค.

3.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

ระยะเวลา
ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)
ปี ๒๕๖3

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

พ.ย.

ภารกิจตามมิติ

ต.ค.

มิติ
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หน่วย
ตรวจสอบฯ

3. มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน อบจ.สมุทรสาคร

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วย
ตรวจสอบฯ

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

โครงการแต่งตั้งประชาชน
ร่วมเป็นกรรมการตรวจ
จัดซื้อจัดจ้าง

2,000,000

กองพัสดุฯ

4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภา
ท้องถิ่น

กิจกรรมการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภาฯ วิธีการ
ตรวจสอบของสภาฯ

ไม่ใช้
งบประมาณ

กองกิจการ
สภาฯ

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและ
บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต

1. มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักปลัดฯ

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักปลัดฯ

มิติที่ 4

รวม

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต

จานวน 1 โครงการ
๔ กิจกรรม
2 มาตรการ

2,000,000

ก.ย.

ไม่ใช้
งบประมาณ

ส.ค.

๒. กิจกรรมจัดทารายงาน
การควบคุมภายใน

ก.ค.

หน่วย
ตรวจสอบฯ

มิ.ย.

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมาย
เหตุ
พ.ค.

1. กิจกรรมจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2563

เม.ย.

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

มี.ค.

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น

ระยะเวลา
ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)
ปี ๒๕๖3

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

พ.ย.

ภารกิจตามมิติ

ต.ค.

มิติ

