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คำนำ

ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มี เ จตนารมณ์ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประการหนึ่ ง ว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปกครองตนเอง
เพื่อจัดระบบการให้บ ริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีภารกิจที่จะต้องดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก การจัดทาแผนงาน โครงการต่างๆ มุ่งเน้นเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
เป็ น ที่ ตั้ ง แต่ ใ นปั จ จุ บั น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ในประเทศไทยถื อ เป็ น ปั ญ หาเรื้ อ รั ง ที่ นั บ วั น ยิ่ ง จะทวี
ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ
เป็นปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต ตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจ และความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง
องค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสามปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ผ่านโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยนานโยบาย ยุทธศาสตร์
ชาติ และกรอบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ และให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เกิดความโปร่ งใส ความคุ้มค่า สร้างค่านิยมและวัฒ นธรรมสุจริตให้ เกิดขึ้น อันจะนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
พฤษภาคม ๒๕๖๑
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บทนา
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ ย งในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ ยงของการทุจริ ตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคล หรือหน่ว ยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่า การควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ ท้องถิ่น
ได้ แ ก่ การกระจายอ านาจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล้ ว การกระจาย อ านาจ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุ จ ริ ต ด้ า นงบประมาณ การท าบั ญ ชี การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการเงิ น การคลั ง
ส่วนใหญ่เกิดจาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการขาดความรู้ ค วามเข้ าใจ
และขาดคุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย ในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุ แ ละปั จ จั ยที่ น าไปสู่ก ารทุ จ ริ ต ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถสรุ ป เป็ น
ประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิย ม ทาให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
หน้า ๑
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผู กขาด ดัง นั้ น จึ งมีความเกี่ย วข้ องเป็ น ห่ ว งโซ่ ผ ลประโยชน์ทางธุร กิจ ในบางครั้ง พบบริษัทมี การให้ สิ น บนแก่
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ การเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี ค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ บ้านเมือง
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ อันถือเป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองว่า เป็นองค์กรที่
เอื้อต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทย เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น มีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น
(Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ
ทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ
ซึ่ งสามารถสะท้ อนให้ เห็ นว่ า ป ระเทศไทยเป็ นประเทศที่ มี ปั ญ หากา รคอรั ปชั่ นอยู่ ในระดั บสู ง
แม้ว่าในช่ว งระยะที่ผ่ านมา ประเทศไทยได้แสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้ อ งกั น การทุจ ริ ต ไม่ว่ าจะเป็ น การเป็ นประเทศภาคี ภ ายใต้อ นุสั ญญาสหประชาชาติ ว่า ด้ว ยการต่อ ต้า น
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนู ญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
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ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูล กัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล เป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทาแผนพัฒนา ๔ ปี สามารถเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารจั ดการที่ดี และหลั กธรรมาภิ บ าล เป็นกรอบในการจัดทาแผนการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/ กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง โดยนานโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และกรอบแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance &
Clean Thailand) พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ
ทุ ก ภาคส่ ว นแบบบู ร ณาการ และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบให้ มี
มาตรฐานสากล” มาเป็นแนวทางการดาเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กาหนดนโยบายบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันก่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัด และ
ประสานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่นในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเภทโครงการที่
ต้องการร่วมกันพัฒนาตามศักยภาพของท้องถิ่น และเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตาม
ศักยภาพของท้องถิ่น และเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริม
กลไกการตรวจสอบ การดาเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้อยู่ในกรอบแนวทางของการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเมืองน่าอยู่ เชื่อมโยง
ทุกมิติทั้งด้านคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง อย่างมีเหตุผล ใช้หลัก “ความพอประมาณ” โดยมีระบบ
“ความคุ้มกัน” และนาทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน มีเป้าหมายที่จะพัฒนา
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จังหวัดสมุทรสงครามให้จังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยมีงานหลัก
ที่จะดาเนินการ ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ด้านการเพิ่มรายได้
๓. ด้านการพัฒนาชุมชน
๔. ด้านพัฒนาองค์กร
ในการนี้ นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประกาศ
เจตจานงเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชน โดยขอให้คามั่นที่จะนาพาคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และขอกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
ข้อ ๑ เจตจานงในการบริหารงานและนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่
จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้
ข้อ ๒ เจตจานงสุจริตในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้าน ดังนี้
๒.๑ ด้านความโปร่งใส
ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
ถูกต้อง เที่ยงธรรม การให้ และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด
มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความสาเร็จ
ของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาวิชาชีพอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน และพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒.๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ยึดมั่นความสุจริตเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ไม่ถือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่ผิด สร้างองค์กรให้
ปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืน
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๒.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต และเกรงกลัว
ต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการไม่ยอมรับการทุจริต ยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส
และเป็นธรรม ปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒.๕ ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
สื่อสารประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายทั้ง ๕ ด้านข้างต้นนี้ให้
ผู้บริหารและพนักงานเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน โดยวิธีการ ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างแท้จริง
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ(People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ ตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
หน้า ๕
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน และชีวิตประจาวัน
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิ บัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

หน้า ๖
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

มิติ

๑. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

๑.๑ การสร้าง จิตสานึก
และความ ตระหนักแก่
บุคคลากรทั้ง ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง ฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝา่ย
ประจาของ องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐ สานักปลัดฯ

๑,๕๐๐,๐๐๐
๑.๑.๑ (๒) โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทางานให้แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐ สานักปลัดฯ

๑.๑.๒ (๑) โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
ป้องกันการทุจริต ในการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐ สานักปลัดฯ

๑.๑.๒ (๒) โครงการอบรม
เพื่อเสริมสร้างวินัยให้แก่
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐ สานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๑.๑.๑ (๑) โครงการ
ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาการทางาน
ร่วมกันของคณะผู้บริหาร
และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๗

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑.๒ สร้างจิตสานึก และ
ความตระหนัก แก่
ประชาชนทุก ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑.๑.๓ (๑) มาตรการ
“การจัดทาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”

-

-

-

สานักปลัดฯ

๑.๒.๑ (๑) กิจกรรม
“ให้ความรู้ และส่งเสริม
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม”

-

-

-

สานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

๑.๒.๒ (๑) โครงการ
“รักษ์แม่กลอง”
๑.๒.๒ (๒) โครงการจิต
อาสาโลกสวยด้วยมือคุณ

๓๐๐,๐๐๐

-

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

กองช่าง

-

-

กองกิจการ
สภาฯ
กองช่าง

๑.๒.๒ (๓) โครงการปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑.๒.๓ (๑) โครงการอบรม
และสัมมนาการสร้าง
เครือข่ายตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ผลิต ผูค้ ้า กลุ่มสตรี และ
ประชาชนผู้สนใจ

๒,๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ สานักปลัดฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

๑.๓ การสร้าง จิตสานึก ๑.๓.๑ (๑) โครงการสร้าง
และความ ตระหนักแก่เด็ก ภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับ
และ เยาวชน
เด็กและเยาวชนภายใน
จังหวัดสมุทรสงคราม
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
๑.๓.๓ (๑) โครงการ
บรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุ สามเณร และ
บวชเนกขัมมจาริณี บวช
ศีลจาริณี เพื่ออบรม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ประชาชนและเยาวชน
มิติที่ ๑

รวม

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ

๙๐๐,๐๐๐

จานวน ๑๐ โครงการ
๑ มาตรการ ๑ กิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๙

หมายเหตุ

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒. การบริหารราชการ ๒.๑ แสดงเจตจานง
เพื่อป้องกันการทุจริต ทางการเมืองในการ
ต่อต้านทุจริต

๒.๑ (๑) กิจกรรม “การ
ประกาศเจตจานงต่อต้าน
การ ทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

-

สานักปลัดฯ

๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๒.๒.๑ (๑) มาตรการ “การ
ออกคาสั่งมอบหมายอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”

-

-

-

สานักปลัดฯ

๒.๒.๒ (๒) มาตรการ
“เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างรายโครงการผ่าน
ทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม”

-

-

-

กองคลัง

๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม
“ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณที่ตั้งไว้ในส่วน
ของสานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด”

-

-

-

สานักปลัดฯ

๒.๒.๓ (๑) โครงการ “ลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตาม
โครงสร้างพื้นฐานตาม
ภารกิจ”

-

-

-

กองช่าง

มิติ

ภารกิจตามมิติ

หมายเหตุ

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “การ
จัดทารายงานแสดงฐานะ
ทาง การเงินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม”

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๑๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒.๓ มาตรการใช้
ดุลพินิจและใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

-

สานักปลัดฯ

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๒.๔.๒ (๑) โครงการ
ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่าง
มีคุณค่า ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
๒.๔.๓ (๑) โครงการ
ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมี
คุณค่า ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

-

สานักปลัดฯ

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ
“ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงครามให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม และจริยธรรม”

-

-

-

สานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๒.๓.๑ (๑) มาตรการ
“จัดทาคู่มือและขั้นตอน
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร”

๒.๓.๒ (๑) มาตรการ
“การออกคาสั่งมอบหมาย
อานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม”
๒.๔ การเชิดชูเกียรติ ๒.๔.๑ (๑) โครงการ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน คัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์
การดาเนินกิจการ การ ต่อพระพุทธศาสนา (หนึ่ง
ประพฤติปฏิบัติตนให้ ตาบล หนึ่งอุบาสกแก้ว
อุบาสิกาแก้ว) จังหวัด
เป็นที่ประจักษ์
สมุทรสงคราม

๒.๕ มาตรการ จัดการ
ในกรณีได้ ทราบ หรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุ

หน้า ๑๑

มิติ

มิติที่ ๒

ภารกิจตามมิติ

รวม

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒.๕.๒ (๑) มาตรการ
“การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

-

สานักปลัดฯ

๒.๕.๓ (๑) มาตรการ
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”

-

-

-

สานักปลัดฯ

หมายเหตุ

จานวน ๓ โครงการ
๗ มาตรการ ๓ กิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๑๒

มิติ

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

๓.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ ประชาชนได้
มีส่วน ร่วมตรวจสอบ
การ ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ
“การปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

-

-

-

สานักปลัดฯ

๓.๑.๒ (๑) มาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่สาคัญและหลากหลาย”

-

-

-

สานักปลัดฯ

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

สานักปลัดฯ

๓.๒.๑ (๑) มาตรการ
“ดาเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม”
๓.๒.๒ (๑) กิจกรรม “การ
ดาเนินงานศูนย์รบั เรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

-

-

-

สานักปลัดฯ

๓.๒.๓ (๑) โครงการลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตาม
โครงสร้างพื้นฐานตาม
ภารกิจ

-

-

-

กองช่าง

๓.๑.๓ (๑) โครงการ
ประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนอง เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุ

หน้า ๑๓

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนา
การจัดทางบประมาณ

มิติที่ ๓

รวม

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓.๓.๑ (๑) กิจกรรม “การ
แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น”

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

๓.๓.๒ (๑) มาตรการ
“ดาเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน”

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

หมายเหตุ

จานวน ๒ โครงการ
๔ มาตรการ ๒ กิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๑๔

มิติ

๔. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี ส่วน
ร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔.๑.๑ (๑) กิจกรรม
“เสริมสร้างระบบการ
ตรวจสอบภายใน ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม”

-

-

-

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

๔.๑.๒ (๑) โครงการ “การ
ติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม”

-

-

-

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

๔.๒.๒ (๑) มาตรการ
“การจัดทาประกาศ
รายงานการเงิน ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม”

-

-

-

กองคลัง

๔.๒.๓ (๑) มาตรการ
“การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กากับ ดูแลจัดหาพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม”
๔.๒.๓ (๒) โครงการ
“การให้บริการประชาชน
ในการติดต่อเช่าห้อง
ประชุมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมุทรสงคราม”

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

๔.๓.๑ (๑) โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองกิจการ
สภาฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุ

หน้า ๑๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
มิติที่ ๔

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๔.๔.๑ (๑) มาตรการ
“เผยแพร่ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต”

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

หมายเหตุ

สานักปลัดฯ

จานวน ๒ โครงการ
๓ มาตรการ ๑ กิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๑๖

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑.๑ (๑) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาการทางานร่วมกัน
ของคณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑) หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ องจากนายกองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสงคราม มีนโยบายด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ตั้งแต่ละดับล่างสุด จนถึงสูงสุด ให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัย
โดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาคัญ ประกอบกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชการแก่ข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ความว่า “ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตาแหน่งใด
ระดั บไหน มี หน้ าที่ อย่ างไร ล้ วนแต่ มี ความส าคั ญอยู่ ในงานของแผ่ นดิ นทั้ งสิ้ นทุ กคนทุ กฝุ าย จึ งไม่ ควรจะถื อตั ว
แบ่งแยกกัน หากต้องยกย่องนับถือให้เกียรติกัน สมัครสมานร่วมมือร่วมความคิดกันให้การปฏิบัติบริหารงานของ
แผ่นดินดาเนินไปอย่างมีเอกภาพ และได้ผลที่พึ่งประสงค์สมบูรณ์พร้อมทุกส่วน”
เพื่อดาเนิน การให้เป็น ไปตามนโยบายด้านการปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการพัฒ นาบุคลากร
ประกอบกับเป็นการสนองพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ดังกล่าวข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจาและ พนักงานจ้างทุกคน
เพื่อพัฒนาการทางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ
(๒) วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ
และนามาปรับใช้ในการทางานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน หลักการ
ทางานเป็นทีม เพื่อการประสานงานที่ดี เกิดความร่วมมือในการทางานและสามารถสร้างทีมงานที่ดีได้ และมี
ทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน
- เพื่อให้ผู้ที่ร่ วมไปศึกษาดูงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทางาน
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการแก้ไขปัญหากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ๆ
(๓) เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
(๔) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตามแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมสัมมนาคณะผู้ บริห าร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๑๗

(๖) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม, สถานที่จัดฝึกอบรมอื่นๆ
(๗) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายบริหารงานบุคคลสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) งบประมาณ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นค่าอาหารว่างค่าวิทยากร
ค่าพาหนะ และค่าที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(๙) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ และนามาปรับใช้
ในการทางานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
- ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน หลักการทางานเป็น
ทีม เพื่อ การประสานที่ ดี เกิดความร่ ว มมือ ในการทางานและสามารถสร้ างทีมงานที่ ดีไ ด้ และมี ทัศ นคติ และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ผู้ที่ร่วมไปศึกษาดูงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการ
ทางาน ได้เทคนิคการทางานแบบใหม่ ๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา เพื่อนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น
(๑๐) ตัวชี้วัด
- บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม มี การทางานเป็นทีม การประสานที่ดี และมีความร่วมมือ
ในการทางานมากขึ้น และสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความพึงพอใจผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๑๘

๑.๑.๑ (๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑) หลักการและเหตุผล
บุ คลากรใดก็ ตาม หลั งจากที่ได้ ทางานอยู่ใ นองค์กรมาชั่ว ระยะเวลาหนึ่งแล้ ว ย่อ มมีค วาม
จาเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหารงานใด ๆ ขึ้นในหน่วยงาน ย่อมเป็นการจาเป็ นที่จะต้องให้
บุคลากรได้รับรู้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบ และวิธีการบริหารงานแบบใหม่ได้ ด้วยเหตุนี้ การฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้แก่บุคลากร จึงเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง
(๒) วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญงานและแนวคิดอย่างเป็นระบบของผู้เข้ารับการอบรม
ในการบริหารงาน สามารถนาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวคิด หลักการของกฎหมายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นได้
(๓) เป้าหมาย
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกสายงานได้เข้ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับตาแหน่งของตนเอง
(๔) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตามแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) วิธีการดาเนินการ
จัดส่งข้าราชการองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเข้ารับการอมรมตามหลักสู ตรที่สถาบันพัฒ นา
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีซึ่งจะต้องเป็นหลักสูตร
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(๖) หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
(๖) สถานที่ดาเนินการ
สถาบันการฝึกอบรมหรือสถานที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมกาหนด
(๗) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๑๙

(๘) งบประมาณ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ และค่าที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(๙) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจในงานของตน
ยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
ข้า ราชการองค์ การบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด ในสายงานต่ า ง ๆ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
กฎหมายจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(๑๐) ตัวชี้วัด
ข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดที่ได้รับการฝึ กอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ได้ฝึกอบรมและสามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๒๐

๑.๑.๒ (๑) โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ป้องกันการทุจริต
ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑) หลักการและเหตุผล
การดาเนิ นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรนอกจากจะให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวขององค์กรตลอดจนระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และปูองกันการทุจริตให้แก่บุคลากรก็เป็นเรื่องสาคัญยิ่ง เพราะเป็นการกาหนดหลักการและแนวทาง
เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติ ให้ทุกคนได้สานึกถึงการเป็นบุคลากรของรัฐ และปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
ความถู ก ต้ อ ง ดี ง าม อี ก ทั้ ง ถื อ เป็ น การด าเนิ น การเพื่ อ ปู อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
(๒) วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้ แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตามแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) วิธีการดาเนินการ
ใช้วิธีการบรรยายโดยมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ปูองกัน
การทุจริต ตลอดจนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
- ฝึกอบรมดูงาน
- ฝึกปฏิบัติธรรม
(๖) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามหรือสถานทีฝ่ ึกอบรมอื่นๆ
(๗) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) งบประมาณ
ปีละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
(๙) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมี
ความประพฤติที่เหมาะสม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๒๑

(๑๐) ตัวชี้วัด
จานวนข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการลดลง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๒๒

๑.๑.๒ (๒) โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม
(๑) หลักการและเหตุผล
“วินัยข้าราชการ” หมายถึง กฎ ระเบียบแบบแผนต่างๆที่กาหนดขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบควบคุม
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และกาหนดแบบแผนความประพฤติของข้าราชการ เป็นสิ่งที่ข้าราชการต้อง
ปฏิบัติ หากฝุาฝืนไม่ปฏิบัติ ถือว่าเป็นความผิดวินัย มีโทษตามกฎหมาย ข้าราชการ และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบวินัยของข้าราชการอย่างเคร่งครัด
วินัยของบุคลากร มีความสาคัญเป็นอันมากต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารงาน
เพราะบุ คลากรเป็น ส่ว นหนึ่ งในการบริ หารราชการซึ่งจะเข้าถึงประชาชนโดยตรง หากบุคลากรมีวินัยไม่ดีพอ
จะทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา อันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารขององค์กรอย่างแน่นอน ดังนั้น การ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับวินัย จึงเป็นเรื่องที่ควรทา เพราะนอกจากจะมีความสาคัญต่อราชการเป็น
ส่วนรวมแล้ว ยังมีความสาคัญต่อตัวบุคลากรและต่อผู้บังคับบัญชาด้วย
(๒) วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) เป้าหมาย
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
(๔) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตามแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) วิธีการดาเนินการ
ใช้วิธีการบรรยายโดยมุ่งเน้นเนื้อหาประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ
การดาเนินการทางวินัยโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้มีความรู้ด้านวินัย
(๖) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม, สถานที่จัดฝึกอบรมอื่นๆ
(๗) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) งบประมาณ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
และค่าอาหารว่าง ฯลฯ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.- บาท
(๙) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม
และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแบบแผนที่ทางราชการกาหนด
(๑๐) ตัวชี้วัด
จานวนข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรลดลง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๒๓

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๒๔

๑.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
(๑) หลักการและเหตุผล
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์
ที่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทาง
วิชาชีพ อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจ
ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าจะสามารถปฏิบัติงานตามตาแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรม
จริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด ซึง่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน
(๒) วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
นาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(๓) เป้าหมาย
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้ อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
(๔) ระยะเวลา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๖) วิธีดาเนินการ
(๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
(๒) จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(๓) ตรวจสอบความถูกต้อง
(๔) เสนอผู้บริหารเพื่อตรวจพิจารณา
(๕) แจกจ่ายให้บุคลากร
(๗) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๘) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม มี คู่ มื อ การปู อ งกั น ผลประโยชน์
ทับซ้อน เป็นแนวทางในการทางาน

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๒๕

๑.๒.๑ กิจกรรม “ให้ความรู้ และส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชนและประชาชน”

(๑) หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ อันถือเป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองว่า เป็นองค์กรที่
เอื้อต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทื อนต่ อกระแสการกระจายอ านาจและความศรั ทธาต่ อระบบการปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นอย่ างยิ่ ง กอปรกั บ
ประชาชนไม่เห็นความสาคัญของการตรวจสอบ เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่สาคัญ ใครๆ ก็ทากัน จึงเห็นเป็น
เรื่องปกติ หรืออาจกลัวอันตรายจากการแจ้งเบาะแสการทุจริตนั้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดาเนินที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท
โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทาการ ซึง่ เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน อันประกอบด้วย เงื่อนไขความรู้ คือ
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต ดังนั้น การที่จะทาให้
เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการปูองกันการทุจริต จะต้องมีการให้ความรู้และส่งเสริมค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตโดยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชนและประชาชน
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีความรู้ และตระหนักถึงความสาคัญของการปูองกันการทุจริตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามมีค่านิยมต่อต้านการทุจริต
(๓) เป้าหมาย
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๔) ระยะเวลา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๖) วิธีดาเนินการ
บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปูองกันการทุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๒๖

(๗) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๘) สถานที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ให้เยาวชนและประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีความรู้ และตระหนักถึงความสาคัญของการปูองกันการทุจริตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ให้เยาวชนและประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามมีจิตสานึกและตระหนักรู้ถึงความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๒๗

๑.๒.๒ (๑) โครงการรักษ์แม่กลอง

(๑) หลักการและเหตุผล
แม่น้า ล้าคลอง เปรียบเสมือนสายโลหิตที่เชื่อมวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม มาตั้งแต่ อดีต
จนถึงปัจจุบัน และยังมีคงความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประชาชนยังใช้น้าในแม่น้า ล้าคลอง ในการอุปโภค
บริ โภค การคมนาคมทางน้้ า การค้าขายสิ นค้าทางเกษตร อีกทั้งมีความส้ าคัญทางประวั ติศาสตร์วัฒ นธรรม
รวมทั้งสภาพธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ แต่ปัจจุบัน สภาพแม่น้า ล้าคลอง มีสิ่งก่อสร้างล่วงล้้าล้าน้้า ท้าให้วัชพืช
ประเภทผักตบชวามีความหนาแน่นท้าให้แสงแดดส่องลงไปไม่ถึงพืช ใต้น้า จนเกิดการตายและท้าให้เกิดน้้าเน่าเสีย
อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อสัตว์น้าและประชาชนไม่สามารถใช้น้าอุปโภคบริโภคได้ รวมถึงยังขวางทางจราจรทางน้้า
เป็นเหตุให้แม่น้าล้าคลองตื้นเขินเร็วขึ้นและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้า อันเป็นพาหะของพยาธิหรือเชื้อโรค
ด้วย และในช่วงฤดูฝน แม่น้า ล้าคลองไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน ท้าให้เกิดน้้าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและที่
พักอาศัยเป็นบริเวณกว้างและยาวนาน
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายใน
จังหวัด นับวันจะเพิ่มปัญหามากขึ้นและเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงได้จัดให้มี
กิจกรรมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจะเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือ
จากทั้งภาคส่วนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ผักตบชวาขวางกั้นล้าน้้า และปัญหาคูคลองตื้นเขิน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการช่วยฟื้นฟูแม่น้าแม่กลอง รวมถึง
แหล่งน้้าล้าคลองให้กลับมาสวยงาม และยังปลูกจิตส้านึกการเป็นจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์เป็นกุศล มุ่งท้า
ประโยชน์ในสังคม และยังเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัย ตลอดจนเกษตรกรได้มีน้าใช้ในการทางเกษตรอย่าง
สมบูรณ์ได้ตลอดทั้งปี
(๒) วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสีย
๒.๒ เพื่อการแก้ไขปัญหาคู คลองที่ตื้นเขินให้กลับมาสวยงาม น้้าใสสะอาด และแก้ไขปัญหาอุทกภัย
๒.๓ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในองค์กรฯ มีจิตสาธารณะ คือ มีจิตที่คิดสร้างสรรค์
เป็นกุศล มุ่งท้าประโยชน์ในสังคมและส่วนรวม
๒.๔ เพื่อสร้างจิตส้านึกให้ชุมชนต่างๆ รวมถึงประชาชน เยาวชน ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒.๕ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นองค์กรเครือข่ายและชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง
๒.๖ เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชและผักตบชวาล้นคลอง
(๓) เป้าหมาย
ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
(๔) วิธีดาเนินการ
บูรณาการประสานความร่วมมือจากทั้งภาคส่วนของมณฑลทหารบกที่ ๑๖ ราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามจัดเครื่องจักรกลในความรับผิดชอบด้าเนินการเอง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๒๘

หรื อจ้ างเหมาเครื่ องจั กรกลเพื่อเข้าด้าเนิ น การตามความเหมาะสม ก้าจัดวัช พืช และขุดลอกคูคลอง ร่ว มเก็บ
ผักตบชวา ขยะและวัชพืชต่างๆ
(๕) งบประมาณในการดาเนินการ
๓๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตามโครงการรักษ์แม่กลอง ทั้ง ๓ อ้าเภอ
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามด้าเนินการเองหรือร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๗) ระยะเวลาดาเนินการ
ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๘) สถานที่ดาเนินการ
ขุดลอกคลองและก้าจัดวัชพืชในจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ท้าให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประกอบกิจกรรมอันเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน
๙.๒ ฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ ท้าให้สิ่ งแวดล้อมดีขึ้นน้้าในล้ าคลองไม่เน่าเสีย การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น
๙.๓ ลดปริ มาณขยะและผั กตบชวาในแม่น้าล้ าคลอง อีกทั้ง ช่ว ยให้ ไม่ตื้นเขิ น น้้าใสสะอาด
มีความร่มรื่น เนื่องจากมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ดี
๙.๔ ท้าให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในองค์กรฯ มีจิตสาธารณะ คือ มีจิตที่คิดสร้างสรรค์
เป็นกุศล มุ่งท้าประโยชน์ในสังคมและส่วนรวม
๙.๕ ท้าให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง
๙.๖ ท้าให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรวมในโครงการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายและชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๒๙

๑.๒.๒ (๒) โครงการจิตอาสาโลกสวยด้วยมือคุณ
(๑) หลักการและเหตุผล
จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง จิตส้านึกเพื่อส่วนรวม เพราะค้าว่า “สาธารณะ”
คือสิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและ
หน้าที่ที่จะดูแลและบ้ารุงร่วมกัน เช่น การช่วยกันดูและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้้า การดูแล
รักษาสาธารณสมบัติ ฉะนั้น จิตสาธารณะคือจิ ตอาสาที่แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความสมัคร
ใจเพื่อส่วนรวมและสังคม เห็นคุณค่าของการเอาใจใส่ดูแลรักษาสิ่งต่างๆ ที่เป็นของส่วนรวม เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความร่วมจิตร่วมใจ ความเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อดูและและรักษาสาธารณะสมบัติของจังหวัดสมุทรสงคราม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงก้าหนดจัดโครงการ “จิตอาสาโลกสวยด้วยมือคุณ ” ด้วยการเก็บ
กวาดเช็ดถูศาลหลั กเมือง บริ เวณรอบศาลหลั กเมื อง ห้ อ งน้้าศาลหลั กเมือง ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจังหวั ด
สมุทรสงคราม เพื่อให้ประชาชนที่มาสักการะบูชาศาลหลักเมืองมีความสุขในความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
สวยงาม และอยากจะมาเยี่ยมเยือนอีกต่อไป
(๒) วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตส้านึกในด้านจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๓) เป้าหมาย
๑. ผู้บริหาร เลขานุการ และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๔) งบประมาณในการด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๕) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๖) ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๗) วิธีดาเนินการ
๑. จัดท้าโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
๓. ด้าเนินการตามโครงการ
๔. ประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ
(๘) สถานที่ดาเนินการ
ศาลหลักเมือง บริเวณโดยรอบศาลหลักเมือง ห้องน้้าศาลหลักเมือง ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ประชาชนที่มาสักการะบูชามีความสุข
๒. ศาลหลักเมืองมีความสะอาดมากขึ้น
๓. ได้แสดงออกถึงจิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวม
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๓๐

๑.๒.๒ (๓) โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
(๑) หลักการและเหตุผล
เนื ่อ งในวโรกาสที ่ส มเด็จ พระนางเจ้า สิร ิกิติ ์พ ระบรมราชิน ีน าถ เจริญ พระชนมพรรษา
ครบ ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย ปวงพสกนิกรล้วน
ปราบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติ
ทุกครั้งเมื่อครบวโรกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งที่
ส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจ้า อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีและส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังเช่นที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้
เสนอกิจกรรมมหาพุทธานุภาพเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามเองนั บ ว่ า เป็ น จั ง หวั ด ที่ ติ ด กั บ บริ เ วณพื้ น ที่ อ่ า วไทย มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ท าง
ทรั พยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ น สัตว์บริ เวณชายฝั่ ง เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ที่จะต้องรักษาไว้ให้ อยู่กับจังหวัด
สมุทรสงคราม ต่อไป
ระบบนิเวศน์ของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ส้าคัญ คือ ป่าชายเลน โดยเป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลที่เป็นผืนแผ่นดินเชื่อมต่อกับท้องทะเล มีระบบนิเวศน์ซึ่งมีลักษณะพิเศษ อ่อนไหวง่าย และขณะเดียวกันยัง
เป็นแหล่งผลิตอาหารและพลังงานที่ส้าคัญของมนุษย์ ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศน์ที่ประกอบด้วยพืชพันธุ์นานา
ชนิด และสัตว์นานาพันธุ์ด้ารงชีวิ ตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้้ากร่อยและมีน้าทะเลท่วมถึงเสมอ
ดังนั้นจึงพบป่าชายเลนอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า ทะเลสาบและรอบเกาะแก่งต่างๆ เป็นที่
ทราบกันดีว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นแหล่งประกอบอาชีพของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านมาช้านาน ในอดีต
ชาวประมงพื้นบ้านใช้ชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพในการจับสัตว์น้า ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา เป็นความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดมาก นอกจากนี้ ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งยังมีความส้าคัญในแง่อื่นๆ อีก คือ
๑) ด้านระบบนิเวศน์ โดยในบริเวณนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นแหล่งรวมของพืช และ
สัตว์หลายชนิดทั้งสัตว์บกและสัตว์น้า ซึ่งป่าชายเลนช่วยในการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง โดยรากของไม้ชาย
เลนจะช่วยในการยึดเกาะดินริมชายฝั่งมิให้พังทลายไปกับกระแสคลื่นลมแรง ช่วยในการป้องกันลมและเป็นแน ว
กันลมได้ดี อีกทั้งช่วยในการกรองและดูดซับของเสียที่ระบายลงสู่ทะเล
๒) ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในป่าชายเลน ได้มีการน้าไม้มาท้าฟืนและถ่านซึ่งถ่านที่ได้จาก
ไม้โกงกางจัดว่าเป็นถ่านที่มีคุณภาพดีที่สุดก็ว่าได้ รวมถึงการน้าไม้ป่าชายเลนมาท้าเสาเข็มและไม้ค้ายัน เช่น ไม้
ตาตุ่ม ไม้โกงกาง นอกจากนี้เปลือกของไม้ในป่าชายเลนหลายชนิดยังเป็นแหล่งของแทนนิล เพื่อใช้ท้าหมึกท้าสี ท้า
กาวส้าหรับติดไม้ ย้อมอวนและใช้ในการฟอกหนัง
จากสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหา ชี้ให้เห็นว่าปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มรุนแรง ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่ใกล้ชิดประชาชนมาก
ที่สุดจึงควรได้เข้ามาใส่ใจในปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยต้องด้าเนินการฟื้นฟูป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งต้อง
โดยอาศัยพลังความร่วมมือจากชุมชนเป็นรากฐานส้าคัญ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ด้านการสร้าง
เสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาพส่วน
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(๒) วัตถุประสงค์
การด้าเนินตามโครงการดังกล่าว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถจ้าแนก
ได้ ดังนี้
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และพระบรมวงศานุ
วงศ์
ทุกพระองค์
๒. เพื่อช่วยดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านป่าชายเลนซึ่งมีความส้าคัญ
ต่อระบบนิเวศวิทยาของจังหวัดสมุทรสงคราม และต่อแผ่นดินไทย และรวมถึงช่วยลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อประชากรทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้โดยเป็นภารกิจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามต้อง
ด้าเนินการ
๓. สร้างปราการทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และลมมรสุมแถบปากแม่น้า
ก้าลังประสบอยู่ เช่น ชุมชนขุนสมุทรจีน ต้าบลแหลมฟ้าฝ่า อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ นอกจากนั้นยังเพิ่มพื้นที่ส่วนที่
เป็นแผ่นดินให้จังหวัดสมุทรสงครามได้อีกทางหนึ่งด้วย
๔. สร้างจิตส้านึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตส้านึกในการดู แลรักษา หวงแหนต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศวิทยา และการหาแนวทางในการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว
๖. เพื่อเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกันระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดอื่น ในการด้าเนินกิจกรรมเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานด้วยกัน
(๓) เป้าหมาย
ปลูกต้นไม้ชายเลน เพื่อรักษาระบบนิเวศน์วิทยา
(๔) ระยะเวลาดาเนินการ
จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔ และในโอกาสที่เหมาะสม
(๕) วิธีดาเนินการ
บูรณาการโครงการร่วมกันในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน โดยมีขั้นตอนในการด้าเนินงาน ดังนี้
๑. จัดท้ารายละเอียดโครงการเสนอผู้บริหาร
๒. ประชุมวางแผนการด้าเนินงาน
๓. จั ด กิ จ กรรมการปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ
ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม
๔. เตรี ย มการจั ด กิจ กรรมปลู กป่า ชายเลนและป่า บก กั บหน่ ว ยงานอื่นที่ ร้องขอหรื อร่ว ม
ประสานงาน
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
๑. คณะผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง และจ้ า งเหมาบริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค คณะสื่อมวลชน
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๓. โรงเรี ย นในสั งกั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา โรงเรีย นในสั ง กัด เขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา ๑๐ ในจังหวัดสมุทรสงคราม และสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
๔. คณะข้าราชการทหารจากจังหวัดทหารบกราชบุรี
๕. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๗ จังหวัดสมุทรสงคราม
๖. ภาคประชาชน เอกชน
๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง
(๖) สถานที่ดาเนินการ
บริ เ วณศู น ย์ ด าราศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ สวนสมเด็ จพระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ต้าบลบางแก้ว อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
(๗) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) งบประมาณในการดาเนินการ
ปีละ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อด้าเนินการเสร็จสิ้น คาดว่าจะได้ประโยชน์ดังนี้
๑. กระตุ้นและเสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้ชายเลนของพื้นที่ตน ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสอนุรักษ์แก่ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
๒. เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าชายเลน และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน
๓. ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน
๔. มีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นปราการทางธรรมชาติในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
๕. สร้างจิตส้านึกให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตระหนั กถึงคุณค่าของทรัพยากร
ป่าชายเลนและมีแนวทางในการดูแลรักษาร่วมกัน ตลอดจนให้เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ
กับประชาชน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
๖. เป็ น การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์จริง ร่ว มกัน ในการพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
๗. เป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างภาคราชการและเอกชน
(๑๐) ตัวชี้วัด
๑. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในองค์กรฯ มีจิตสาธารณะ คือ มีจิตที่คิดสร้างสรรค์เป็นกุศล
มุ่งท้าประโยชน์ในสังคมและส่วนรวม ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูป่าชายเลน
๒. ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา
๓. ความพึงพอใจของผู้ที่มาร่วมงาน และประชาชนในพื้นที่
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๑.๒.๓ (๑) โครงการอบรมและสัมมนาการสร้างเครือข่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ค้า กลุ่มสตรี ประชาชนผู้สนใจ
(๑) หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรั ชญาที่ชี้แนวทางการดารงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
มีพระราชดารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้สามารถ ดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๔๘๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาร่วมดาเนินงานตามโครงการอานวยการบริหาร หลักสูตรการพัฒนา
ผู้นาท้องถิ่น เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่ผู้นาระดับท้องถิ่น จานวนผู้ตอบรับดาเนินงานโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งน้อยมากในการที่จะนา
ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งจั งหวัด นอกจากกลุ่มผู้นาชุมชนแล้ว กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ค้ า กลุ่ ม สตรี ประชาชนผู้ ส นใจ ก็ ส ามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการอบรม สั ม มนา ศึ ก ษา
ดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นพื้นฐาน
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงจัดทาโครงการอบรมและสัมมนาการสร้าง
เครือขายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ค้า กลุ่มสตรี ประชาชนผู้สนใจ
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่ม
อาชีพผู้ผลิต ผู้ค้า กลุ่มสตรี ประชาชนผู้สนใจ
๒. เพื่อขยายผลการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น
๓. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกลุ่มเยาชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ผลิต ผู้ค้า กลุ่มสตรี ประชาชนผู้สนใจ
๔. เพื่อศึกษาดูงานโครงการที่ประสบผลสาเร็จ สาหรับนามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชนให้สามารถเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
(๓) เป้าหมาย
จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานโครงการที่ประสบผลสาเร็จ สาหรับนามาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดสมุทรสงคราม ให้กับกลุ่มเยาชน กลุ่มอาชีพผู้ผลิต ผู้ค้า กลุ่มสตรี ประชาชนผู้สนใจ
(๔) ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๕) วิธีดาเนินการ
จัดอบรม และสัมมนาการสร้างเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๖) สถานทีด่ าเนินโครงการ
๑. หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. โครงการหลวงตามแนวในพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสาเร็จ
สาหรับนามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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(๗) ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) งบประมาณ
ปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๙) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
๒. สามารถพัฒนาองค์ความรู้และการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเยาชน กลุ่ม
อาชีพผู้ผลิต ผู้ค้า กลุ่มสตรี ประชาชนผู้สนใจ
๓. สามารถขยายผลการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น
๔. เกิดการลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกลุ่มเยาชน กลุ่มอาชีพผู้ผลิต ผู้ค้า
กลุ่มสตรี ประชาชนผู้สนใจ
๕. สามารถนาประสบการณ์จากการศึกษาดูงานโครงการที่ประสพผลสาเร็จ สาหรับนามาเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
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(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๓๕

๑.๓.๑ (๑) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท้าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหา
ที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความเป็นอิสระ
ในการก้าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและงบประมาณตาม
กฎหมาย มีอ้านาจหน้าที่ด้าเนินกิจการภายในเขตจังหวัด ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมมีบทบาทและอ้านาจ
หน้ าที่ ต่า ง ๆ เพิ่ม มากขึ้น ทั้ งในด้า นการบริห ารราชการให้ มี ประสิ ท ธิภ าพ คุณ ภาพ ด้ านโครงสร้า งพื้ นฐาน
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านเศรษฐกิจพาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ด้านการท่องเที่ยวและบริ การ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พิจารณาเห็นความส้าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม (กิจกรรม “โตไปไม่โกง) ขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างจิตส้านึกเสริมภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส้า คัญ ที่ท้าให้เด็กและเยาวชน
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝัง
จิตส้านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส้านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค้านึงถึงสังคม
ส่ ว นรวม มีความรั บ ผิ ดชอบต่อตัว เองในการกระท้าใดๆ และพร้ อมที่จะเสี ยสละประโยชน์ส่ ว นตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก นักเรียน และเยาวชน ในสถานศึกษาภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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เชิงคุณภาพ
เด็ก นักเรียน และเยาวชน เกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน้าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑ จัดท้าโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
๕.๓ ด้าเนินการตามโครงการ
๕.๔ สรุปผลการด้าเนินการตามโครงการ
๖. พื้นที่ดาเนินการ
เด็ก นักเรียน และเยาวชน ในสถานศึกษาภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ )
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสี ยสละประโยชน์ส่ ว นตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๑.๓.๓ (๑) โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี บวชศีลจาริณี
เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชนและเยาวชน
(๑) หลักการและเหตุผล
พระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบคือ พระรัตนตรัย หมายถึง สรณะที่พึ่งอันประเสริฐในศาสนา
พุทธ ประกอบด้วยองค์สาม (ไตรสรณะ) ได้แก่
๑. พระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่บาเพ็ญสั่งสมบารมีมาหลายภพชาติ จนชาติสุดท้ายเกิดเป็นมนุษย์
แลอาศัยความเพียรพยายามและสติปัญญาปฏิบัติจนได้บรรลุสิ่งที่ต้องการคือธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ และ
จึงทรงชี้แนะหรือชี้ทางให้คนอื่นทาตาม
๒. พระธรรม คือ คาสอนว่าด้วยธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าทาให้พ้นจากทุกข์
๓. พระสงฆ์ คือหมู่ชนหรือชุมชนของพระสาวก ไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดา ที่ทาตามคาแนะนา
ของพระพุทธเจ้าแล้ว ประสบผลสาเร็จพ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้า
สังคมไทย เป็นสังคมที่มีความสงบสุข ร่มเย็น มาช้านาน ด้วยมีพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบแห่ง
วิถีในการครองตน การครองเรือน มีการสอนให้ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ อยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยาและกฎหมาย
บ้านเมือง จึงมีความจาเป็นที่ประชาชน รวมถึง เด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการศึกษาเรียนรู้
ตามคาสอนทางพระพุทธศาสนานามาเป็น แนวปฏิบัติที่ดีงามของชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวให้ พร้อมสาหรับการ
ดาเนินชีวิต การแสดงบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมได้อย่างกลมกลืน ภายในสถานการณ์ที่อาจมีทั้งดีและไม่ดี
เกิดขึ้นด้วยการใช้สติปัญญา และสามารถแยกแยะชั่วดีและเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตใจแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตามหลักธรรม
คาสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหน้าที่ของทุกองค์กรที่จะต้องเล็งเห็นและให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนต้อง
ให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นเด็กดี เป็นที่ต้องการของสังคมสามารถดารงตนในสังคมได้
อย่างมีความสุข แต่ในทางกลับกันหากเด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถ
เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดสมดุล เช่น ในปัจจุบันได้ ดังนั้น บ้าน วัด และโรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ปัจจุบัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมที่ก้าวรุดหน้า ด้ว ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ปัญหาทาง
สั งคมมีมากขึ้น เป็ น ล าดับ เด็ก และเยาวชนที่ เจริญ วัยต้ องคลุ กคลี อยู่กั บปัญหารอบด้าน แนวโน้ม การพัฒ นา
จาเป็นต้องมีการพัฒนาจิตใจให้มากขึ้น ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดทาโครงการ
หมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ตามดาริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕ และตั้งใจรักษาศีล ๕ เพื่อความสงบสุขร่มเย็นแก่
ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ อันจะนามาสู่ความปรองดองสมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกัน
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ใน
มาตรา ๖ ได้กาหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และ
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข
และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๔ กาหนดอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจ การ ภายใต้เขต
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด (๗ ทวิ) บารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
ข้อ ๑๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อ ๑๘ การส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ฯลฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม วัดลาดเปูง วัดช่องลม วัดดาวโด่งดุสิตาราม วัดปากลัด วัดบุญนาคประชาสรรค์
วัดปรกสุธรรมาราม วัดบางกะพ้อม วัดปากง่าม วัดโพธิ์งาม และวัดบางใหญ่ จัดให้มี โครงการบรรพชา อุปสมบท
พระภิกษุ สามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชนและเยาวชน เพื่อน้อม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
บรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อนาเยาวชน ประชาชน เข้าศึกษาเรียนรู้หลักธรรม
คาสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ใช้แนวทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์
๒. เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข
๓. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง (จิตพิสัย)
๔. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ เ รี ย นรู้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ตามวิ ถี แ บบพุ ท ธในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
(ทักษะพิสัย)
๕. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมที่ดีงาม
ตามหลักมารยาทของชาวพุทธ (ทักษะพิสัย)
๖. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถนาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ (พุทธนิสัย)
๗. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕ เพื่อสานึกในการประพฤติ
ดี เช่น เป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี เพื่อนที่ดี พลเมืองที่ดี พุทธศาสนิกชนที่ดีและรับรู้ความสามารถของตนในการเป็นคนดี
ดังกล่าว
(๓) เป้าหมาย
๑. บรรพชาภิกษุสามเณร จานวนประมาณ ๑๕๐ รูป (นักเรียนชายระดับประถมศึกษาปีที่
๔ – ๖ และประชาชน เยาวชนทั่วไป)
๒. บวชเนกขัมมจาริณี หรือศีลจาริณี (ชีพราหมณ์ไม่ปลงผม) จานวนประมาณ ๓๐๐ คน
(เยาวชนหญิง และประชาชนทั่วไป)
(๔) ระยะเวลาการดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม - เดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม ของปี หลักสูตรการอบรม
๑. ภาควิชาการ เช่น วิชาศีลธรรม – จริยธรรม วิชาพุทธประวัติ เป็นต้น
๒. ภาคปฏิบัติ เช่น ฝึกปฏิบัติธุดงควัตร ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน แผ่เมตตา เป็นต้น
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๓. ภาคกิจกรรม เช่น สนทนาธรรม บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
(๕) วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมหารือวิธีการดาเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ
๓. ประสานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเรียนเชิญเป็นวิทยากร
๔. จัดทาหลักสูตรและตารางการอบรม
๕. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ
๖. ดาเนินการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์ บรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมจาริณี ในวโรกาสที่
สาคัญ ณ สถานที่ต่างๆ ที่กาหนดไว้ ดังนี้
๖.๑ วั ด โพธิ์ ง าม ต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที ก าหนดโครงการบรรพชา
อุ ป สมบทหมู่ บวชศี ล จาริ ณี
เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
๖.๒ วัดบุญนาคประชาสรรค์ ตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา กาหนดบวชเนกขัม มจาริณี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๖.๓ วัดบางใหญ่ ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที กาหนดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๖.๔ วัดลาดเปูง ตาบลนางตะเคียน อาเภอเมือง กาหนดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชเนกขัมนารี ประจาทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๖.๕ วัดปรกสุธรรมาราม ตาบลบางแค อาเภออัมพวา กาหนดโครงการอบรมพัฒนาจิต
เยาวชนและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
๖.๖ วัดบางกะพ้อม ตาบลอัมพวา อาเภออัมพวา กาหนดโครงการบวชศีลจาริณี เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๖.๗ วัดปากลัด ตาบลคลองเขิน อาเภอเมือง กาหนดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ ส มเด็จพระเจ้าอยู่หั ว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๖.๘ วัดดาวโด่งดุสิตาราม ตาบลคลองเขิน อาเภอเมือง กาหนดโครงการอุปสมบทหมู่
และบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น เพี่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
๖.๙ วัดช่องลม ตาบลบ้านปรก อาเภอเมือง กาหนดโครงการบวชศีลจาริณี เพื่อถวาย
เป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพ
๑๒ สิงหามหาราชินี
๖.๑๐ วั ดปากง่า ม ต าบลกระดัง งา อ าเภอบางคนที ก าหนดโครงการอุ ปสมบทหมู่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๑๒ สิงหามหาราชินี
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๔๐

๖.๑๑ วั ด เกาะแก้ ว ต าบลกระดั ง งา อ าเภอบางคนที ก าหนดบวชเนกขั ม มจาริ ณี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๗. การติดตามประเมินผล
(๖) สถานที่ดาเนินการ
จัดทาโครงการทั้งจังหวัด คลอบคลุมทั้ง ๓ อาเภอ รวม ๑๑ วัด ดังนี้
๑. วัดลาดเปูง ตาบลนางตะเคียน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
๒. วัดดาวโด่งดุสิตาราม ตาบลคลองเขิน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
๓. วัดปากลัด ตาบลคลองเขิน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
๔. วัดช่องลม ตาบลบ้านปรก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
๕. วัดปรกสุธรรมาราม ตาบลบางแค อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
๖. วัดบางกะพ้อม ตาบลอัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
๗. วัดบุญนาคประชาสรรค์ ตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
๘. วัดปากง่าม ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
๙. วัดโพธิ์งาม ตาบลบางนกแขวก อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๐. วัดบางใหญ่ ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๑. วัดเกาะแก้ว ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
(๗) ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับวัดลาดเปูง วัดดาวโด่งดุสิตาราม วัดปากลัด
วัดช่องลม วัดปรกสุธรรมาราม วัดบางกะพ้อม วัดบุญนาคประชาสรรค์ วัดปากง่าม วัดโพธิ์งาม วัดบางใหญ่ และ
วัดเกาะแก้ว
(๘) งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ จานวน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทาความดีด้วยการอุปสมบท บรรพชา บวชศีลจาริณี เพื่อน้อมถวายเป็น
พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
บรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมมากยิ่งขึ้น
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา เกิดความศรัทธานับถืออย่างลึกซึ้ง
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มีมารยาทที่ดีงามตามแบบชาวพุทธ
๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
๖. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีสานึกในการประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และสถาบัน
ต่างๆ มากยิ่งขึ้น
๗. ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ร่วมกันรักษาศีล และนา
หลักธรรมไปใช้แก้ปัญญาในชีวิตประจาวันได้

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ (๑) กิจกรรม “การประกาศเจตจานงเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
(๑) หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่กาหนดไว้ ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & clean Thailand)”
ร่วมกันต่อไป และพร้อมที่จะได้รับ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้จากภายใน
หน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อให้ ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ งการที่ ร ะดั บ คะแนนจะสู ง ขึ้น ได้นั้ น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต้อ งมีร ะดับ ธรรมาภิ บ าลที่ สู ง ขึ้ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่ง หน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI)
ดังนั้ น องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นซึ่งเป็นหน่ว ยงานที่มีความใกล้ ชิดกับประชาชนมากที่สุ ด
มีความจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลั กธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ต่อไป
(๒) วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประกาศเจตจ านงเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๓) เป้าหมาย
๑. การประกาศเจตจ านงเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามต่อที่ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติราชการ
๓. มี ก ารประกาศเจตจ านงเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามต่อสาธารณชน อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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(๔) ระยะเวลา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๕) วิธีดาเนินการ
๑. จั ด ท าประกาศเจตจ านงเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. ผู้บริหารการประกาศเจตจานงเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามต่อที่ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม
๓. แจ้งเวีย นประกาศเจตจานงเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงครามเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ
๔. ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจานงเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามให้แก่สาธารณชนทราบ
(๖) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงครามมีความโปร่งใส สามารถ
ปูองกันการทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามได้
๒. ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๒.๒.๑ (๑) มาตรการ “การออกคาสั่งมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมีจานวนมาก ทา
ให้บางครั้งการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการยังมีความล่าช้าอยู่พอสมควร เนื่องจาก
ภารกิจมากมายเหล่านั้นไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร โดยไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการ
สั่งการ การอนุ มัติ และการอนุญาตไปยั งหัว หน้าหน่วยงานระดับสานัก กอง และฝุายต่างๆ ทาให้ การบริการ
ประชาชนมีความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก และถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการประชาชน
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการบริการ
ประชาชนมีความคล่องตัว ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
กาหนดให้การบริหารราชการต้องทาให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกิ น ความจ าเป็ น ประชาชนได้ รั บ การอ านวยความสะดวก และการบริ ห ารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสี่อานาจในการสั่ง
อนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคาสั่งใดมาตรา ๓๙ กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา ๓๙/๑ อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายมาตรา ๓๙
วรรคสอง กาหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดรองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายและมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ
การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๒.๓ เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๒.๔ เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๓. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน ๒
ฉบับ ได้แก่
๑. คาสั่งมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสานักปลัดฯ และ
ผู้อานวยการกองในสังกัด”
๒. คาสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
๔. ระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔)
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ออกคาสั่งมอบอานาจในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
๕.๒ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
๖. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๗. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๘. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
๙.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
๙.๓ ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “การจัดทารายงานแสดงฐานะทางการเงิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
(๑) หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทาแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น
กาหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทาเอกสาร การสื่อสารและรวบรวมข้อมูลและเพื่อเผยแพร่ ข่าวสารทางราชการ
เพือ่ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้
๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
๔. การจัดทารายงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(๓) เป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๔) สถานที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๕) วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที๓่ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
(๖) ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
(๗) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๘) ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ตัวชี้วัด
๑. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
๒. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรกองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๒.๒.๒ (๒) มาตรการ “เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการผ่านทางเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
(๑) หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนดว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผล
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ
หรือ จัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิ ธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่ วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรื อ จ้ าง เพื่อให้ ป ระชาชนเข้า ตรวจดูได้ กรณีเดือนใดไม่ มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรื อมีการยก เลิ ก
โครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างให้รายงานไว้ด้วยและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดาเนินการเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันและเพื่อให้การบริหาร งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารเกี่ย วกับ การจัดซื้อ -จัดจ้างขององค์การบริการส่ วนจังหวัด สมุทรสงครามได้
ทุกโครงการและกิจกรรม
(๒) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๓ เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
๓.๔ การการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้างมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
(๓) เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงครามที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
วารสารและศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
(๔) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๔๗

(๕) วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุ เพื่อจัดทาประกาศ
๖.๒ นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
เป็นต้น
(๖) ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๗) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๘) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง
๒. สามารถลดปัญหาการร้องเรียน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๔๘

๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ในส่วนของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด”

(๑) หลักการและเหตุผล
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการผู้บริหาร งานรัฐพิธี งานอาคารสถานที่ งานการเจ้าหน้าที่ งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป งานนิติการ งาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพาณิชย์ งานประชาสัมพันธ์ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้ง
กากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งในการปฏิบัติงานในด้าต่างๆ จะต้องมีการเบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อดาเนินการทั้งในโครงการ มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประสบผลสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของสานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการคุมเงินรายจ่ายให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร หรือผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในกาปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๓.๓ ปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์
๓.๔ ปูองกันการเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ
๓.๕ มีความโปร่งใสในการเบิกจ่ายงบประมาณ
(๓) เป้าหมาย
บุคลากรสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๔) ระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
(๕) วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดหมู่รายจ่าย แยกแผนงาน
แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้
(๖) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๔๙

(๙) ตัวชี้วัด
๑) บุคลากรสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒) ใช้จ่ายงบประมาณมีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
๓) ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔) เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๕๐

๒.๒.๓ (๑) โครงการ “ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างพื้นฐานตามภารกิจ”
(๑) หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีภารกิจเกี่ยวกับงานในฝ่ายสาธารณภัยและ
สิ่งแวดล้อม และงานในหน้าที่ตามภารกิจของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามแผนงาน
และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือราษฎรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนและเกินศักยภาพเกินกว่า อปท. นั้นๆ จะ
ด้าเนินการเองได้ มีอ้านาจหน้าที่ด้าเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด การบริการในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริ การที่ดีขึ้น มีป ระสิทธิภ าพ และรับ ผิ ดชอบต่อผู้ใช้บริการให้ มากขึ้น ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส้าคัญกับการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ที่ทุกหน่วยงานจะต้ องด้าเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งก้าหนดในเรื่อง
อ้านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน ตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติไว้ว่า “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ้าเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้ องถิ่น
การกระจายอ้านาจตัดสินใจ การอ้านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของงประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก้าหนดให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนสามารถจะตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การบริการมีความ
สะดวกรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึง
ขอเสนอโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างพื้นฐานตามภารกิจ
(๒) วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่รับการบริการ

(๓) เป้าหมาย
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ในการก้าหนดขั้นตอนและปรับปรุงการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นการตอบสนองความต้องการในด้านการบริการของประชาชนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม จึงด้าเนินการ
ดังนี้
๑. มอบอ้านาจในการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งการ อนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการใน
เรื่องที่ให้บริการ
๒. ก้าหนดระยะเวลาการให้บริการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๕๑

๓. อ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนในหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
(๔) ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๕) วิธีดาเนินการ
1. จัดท้าโครงการเสนอฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เสนอขอรับความเห็นชอบ กจจ.
3. ด้าเนินการตามมติตัวชี้วัด
(๖) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนได้รับการบริการ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
2. ประชาชนมีประโยชน์สุขในการบริการ
3. ประชาชนได้รับการตอบสนองของความต้องการ
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๕๒

๒.๓.๑ (๑) มาตรการ “จัดทาคู่มือและขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร”
(๑) หลักการและเหตุผล
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” เป็นหลักการสาคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามอานาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานฯ นอกจากนี้
ยังให้มีการเผยแพร่เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพื่อความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับ
ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
องค์การบริห ารส่ วนจั งหวัดสมุทรสงคราม จึงได้มีประกาศให้ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ วมากยิ่ งขึ้น จึ งได้จัดทาคู่มือกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล ข่าวสารองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อันจะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในวิธีการขั้นตอน ในการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้บุคลากรของสานักงานฯ
สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสร้าง
ความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ป ฏิบัติงานประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติถูกต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทางานของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
(๓) เป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๔) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๕) วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาคู่มือและขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
๒. ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(๖) ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
(๗) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๘) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๕๓

(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
๒. ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๕๔

๒.๓.๒ (๑) มาตรการ “การออกคาสั่งมอบหมายอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมีจานวนมาก ทา
ให้บางครั้งการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการยังมีความล่าช้าอยู่พอสมควร เนื่องจาก
ภารกิจมากมายเหล่านั้นไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร โดยไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการ
สั่งการ การอนุ มัติ และการอนุญาตไปยั งหัว หน้าหน่วยงานระดับสานัก กอง และฝุายต่างๆ ทาให้ การบริการ
ประชาชนมีความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก และถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการประชาชน
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการบริการ
ประชาชนมีความคล่องตัว ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อ ย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
กาหนดให้การบริหารราชการต้องทาให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกิ น ความจ าเป็ น ประชาชนได้ รั บ การอ านวยความสะดวก และการบริ ห ารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสี่อานาจในการสั่ง
อนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคาสั่งใดมาตรา ๓๙ กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายและเป็นผู้ บังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา ๓๙/๑ อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายมาตรา ๓๙
วรรคสอง กาหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บั งคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดรองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายและมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ
การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๒.๓ เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๒.๔ เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๕๕

๓. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน ๒
ฉบับ ได้แก่
๑. คาสั่งมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสานักปลัดฯ และ
ผู้อานวยการกองในสังกัด”
๒. คาสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
๔. ระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔)
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ออกคาสั่งมอบอานาจในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
๕.๒ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
๖. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๗. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๘. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
๙.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
๙.๓ ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๒.๔.๑ (๑) โครงการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
(หนึ่งตาบล หนึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้ว) จังหวัดสมุทรสงคราม
(๑) หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้แทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของสังคมไทย
ทุกรูปแบบ ทาให้สังคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสู่สังคมไทย
ด้วยกระบวนการทุนนิยม และบริโภคนิยม มีผลทาให้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยและชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมถูกบดบังไป โดยเฉพาะกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติ กันมาแต่โบราณกาลังจะลดน้อย
จากสังคม ชุมชน ท้องถิ่น จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ผู้ที่นาหลักคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักสาคัญ
ในการดารงชีวิตเท่านั้น ที่จะทาให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การทาบุญตั กบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรม
เทศนา และบาเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา ใช้พระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่สาคัญ เป็นหนึ่ง
ในสามสถาบันหลักของชาติ ที่ทาหน้าที่กล่อมเกลาจิตใจของคนไทยในสังคมมาช้านานแล้ว โดยมีวัดเป็นองค์กร
หลักในการทาหน้าที่เผยแพร่คาสอน เป็นแหล่งบ่มเพาะความดีทางสังคม เป็นต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่
สาคัญในการเสริมสร้างความสุข มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นาทางจิตใจ มีอุบาสกแก้ว อุบาสิกาแก้ว ทานุบารุงพระ
ศาสนา ซึ่งเป็นผู้ใกล้พระรัตนตรัย ผู้นับถือพระพุทธศาสนา บาเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา เข้าวัดทาบุญ ให้ทาน
ถือศีล อุป ถัมภ์บารุ งวัด ช่วยเหลือกิจ การของวัดเป็นประจา เป็นชาวพุทธผู้ครองเรือน เป็นคฤหัส ถ์ผู้อยู่ใกล้
พระพุทธศาสนา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อพระศาสนา เป็นผู้นาประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นในสังคม ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสาคัญที่ส่งเสริมให้ประชาชน
นาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจาวัน โดยสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับตาบล
และส่งเสริมสนับสนุน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข ตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๑
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๔๑
ซึ่งกาหนดว่า ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วม
ดาเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมจัดทา
ข้อ ๑๑ การจัดการศึกษา ทานุบารุงศาสนา และบารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกาหนดอานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวั ด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ข้อ ๒
(๔) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของจังหวัด
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อพระศาสนา ให้เป็นผู้นาประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่นประกอบกิจกรรมทางศาสนาสืบไป อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชาวประชา
เป็นสุขด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทาโครงการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (หนึ่งตาบล หนึ่งอุบาสกแก้ว
อุบาสิกาแก้ว) จังหวัดสมุทรสงคราม
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชน และองค์ ก รเครื อ ข่ า ยเครื อ ญาติ ท างวั ฒ นธรรม ได้ บ าเพ็ ญ กุ ศ ล
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา รักษา สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามชองไทยให้สืบไป
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๒. เพื่อยกย่องเชิดชูผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ ต่อพระศาสนา เป็นผู้นาประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
๓. สนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข
(๓) เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
คัดเลือกอุบาสกแก้ว อุบาสิกาแก้ว จากวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน ๑๑๐ แห่ง ๆละ ๒
คน รวม ๒๒๐ คน ให้การยกย่องเชิดชู มอบเกียรติบัตรจากพระสมุทรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
(ฝุายมหานิกาย) และพระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ฝุายธรรมยุต)
เชิงคุณภาพ
ประชาชน พุทธศาสนิกชน สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่ง ประพฤติ
ปฏิบัติ ตามคาสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพลเมืองดีของชาติ
(๔) ระยะเวลาดาเนินการ
๕.๑ คั ด เลื อ กอุ บ าสกแก้ ว อุ บ าสิ ก าแก้ ว ก่ อ นหน้ า โดยส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกปี
๕.๒ กาหนดมอบเกียรติบัตรในช่วง เดือน ตุลาคม ของทุกปี
(๕) . วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดงาน ร่วมกาหนด
กิจกรรม และรายละเอียดการจัดงานกับทางสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายหน้าที่การดาเนินงาน
๓. ติดต่อประสานงานเจ้าคณะจังหวัด ๒ นิกาย เจ้าคณะจังหวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
๕. สารวจผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (อุบาสก อุบาสิกา)
๖. จัดเตรียมสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน และจัดทาเกียรติบัตรที่ใช้มอบในวันงาน
๗. ดาเนินการตามโครงการ จัดมอบเกียรติบัตร รับฟังคาบรรยายจากเจ้าคณะจังหวัด ฟังพระ
ธรรมเทศนาจากพระสังฆาธิการ ในจังหวัดฯ และประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อมวลชน ทุกแขนง
๗. สรุปผล ประเมินผล และรายงานผล
(๖) สถานที่ดาเนินการ
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๗) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) งบประมาณ
งบประมาณ ตั้งไว้ จานวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
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(๙) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทาให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และรักษา สืบทอด ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป
๒. ทาให้อุบาสก อุบาสิกา ที่เป็นเครือข่ายในการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ได้รับการยกย่องเชิดชู สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไป
๓. ทาให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าวัด บาเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรมในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา และมีอุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้นาทางในการประกอบกิจกรรมทุกตาบล
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๒.๔.๒ และ ๒.๔.๓ โครงการ “ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
(๑) หลักการและเหตุผล
การเปลี่ย นแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ทาให้ประชากรในวัยผู้ สูงอายุเพิ่มขึ้น
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ลักษณะครอบครัวไทยเปลี่ยนจากครอบครัว
ขยาย (Extend Family) ไปสู่ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวลดลง
จานวนผู้ที่จะทาหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผู้สูงอายุลดลง ขาดการให้ความรักและความอบอุ่น
ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว ดาเนินชีวิตเพียงลาพัง จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ผู้สูงอายุต้อง
เผชิญกับปัญหาในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจ และค่านิยม
ต่างๆ ซึ่งก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความน้อยใจ ความเครียด ความคับข้องใจ แยกตัวออกจากสังคม ขาดสัมพันธภาพกับ
สมาชิกในครอบครัว ท้อแท้และเบื่อหน่ายในชีวิต ประกอบกับวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตแบบใหม่ ต้องออกจากงาน มีรายได้ลดลง ภาวะสุขภาพเสื่อมลง มีโรคทางกายเพิ่มมากขึ้น มีสารชีวเคมีและ
ฮอร์โมนลดลง การสูญเสีย สิ่งสาคัญของชีวิต เช่น การสูญเสียคู่ชีวิตเพราะตายจาก การสูญเสียบุตรเพราะแยกไปมี
ครอบครัว การสูญเสียตาแหน่งหน้าที่การงาน การสูญเสียสถานภาพหรือบทบาททางสังคม ตลอดจนการสูญเสีย
การเป็นที่พึ่งของครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อจิต ใจของผู้สูงอายุ และหากผู้สูงอายุ
ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดด้วยแล้ว จะยิ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุว้าเหว่ มีภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองลดลงจนเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง แยกตัวออกจากสังคมเป็นผลให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจที่รุนแรง
และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด อันได้แก่ การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งผ่านจังหวัดสมุทรสงครามว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัด
กิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว คณะอนุกรรมการจัดงานวันสูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ จึงได้กาหนดให้เดือน
เมษายนเป็นเดือนแห่งการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
แตรวง เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีที่ผสมด้วยเครื่องดนตรี (กลุ่มเครื่องทองเหลือง,กลุ่ม
เครื่องกระทบ) ชนิดต่างๆ เพียงสองตระกูลเท่านั้น วงดนตรีในลักษณะนี้เหมาะสาหรับใช้บรรเลงนาในการเดินแถว
ในทุกสภาพท้องถิ่น เพราะแตรเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นด้วยโลหะ และไม่มีส่วนประกอบที่กระจุกกระจิกเหมือน
เครื่องดนตรีอื่นๆ ทนต่อการโยกย้ายหรือหอบหิ้วไปได้โดยสะดวก ผู้ริเริ่มนาเครื่องเปุาลมทองเหลืองมารวมเป็นวง
คือ กลุ่มชาวเหมืองในเมืองเฮย์ด็อค แอปเปิลตัน ประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ.๑๘๙๔ โดยใช้บรรเลงในพิธีแต่งงานนา
ความคักคึกมาสู่ครอบครัวและชุมชน ต่อมา แตรวงพัฒนาไปบรรเลงประกอบการเดินแถวทหารการสวนสนาม พิธี
แห่ รวมถึงงานกีฬา ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องทองเหลือง (Brass Instruments) ได้แก่ ทรัมเป็ต
ทรอมโบน ทูบา ยูโฟเนียม บาริโทน เฟรนช์ฮอร์น และคอร์เน็ต กลุ่มเครื่องกระทบ(Percussion
Instruments) ได้แก่ กลองเล็ก กลองใหญ่ ฉาบ ปัจจุบันแตรวงได้มีการพัฒนาการเป็น ๒ รูปแบบ คือ
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๑. แตรวงที่พัฒนาเป็นวงโยธวาธิต ใช้ในกิจกรรมของกองทัพ และตามโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ต่างๆ มีรูปแบบในการบรรเลง เช่น มีระเบียบแบบแผนในการบรรเลง ใช้โน้ตสากลที่แยกกันแต่ละเครื่องดนตรี
แตรวงมาตรฐานของอังกฤษใช้เครื่องดนตรี ๒๖ ชิ้น
๒. แตรวงชาวบ้าน ใช้ในกิจกรรมชาวบ้าน ในการแห่ประกอบงานรื่นเริง งานบวช งานสมโภช
งานบุญต่างๆ โดยบรรเลงแบบวงปี่พาทย์ คือ ใช้บทเพลงที่ใช้กับวงดนตรีทั่วไปโดยเน้นความสนุกสนาน แตรวง
พื้นบ้านจะมีเครื่องดนตรีไม่มากนัก เครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นจาพวกแตร การฝึกหัดก็จะใช้การถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ไม่มีการดูโน้ตเพลง ดังนั้น วงแตรวงชาวบ้าน หรือแตรวง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปี
พุทธศักราช ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็น
ความสาคัญของผู้สูงอายุการมีส่วนร่วม การยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ จึงได้จัดทาโครงการผู้สูงอายุสุขใจ
สูงวัยอย่างมีคุณค่า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจาปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้ความสาคัญแก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อไป
(๒) วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ
๒.๒ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
๒.๔ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกษียณอายุ
๒.๕ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุประเภทจิตอาสา คลังปัญญา
(๓) เป้าหมาย
- ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง ๓ อาเภอ (อาเภอเมืองฯ ๓๕๐ คน/อาเภออัมพวา ๒๕๐ คน/
อาเภอบางคนที ๒๐๐ คน ) จานวน ๘๐๐ คน
- หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้มาร่วมโครงการ จานวน ๒๐๐ คน
รวมเป็นจานวน ๑,๐๐๐ คน
(๔) วิธีการดาเนินการ
๔.๑ ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ มีคุณค่า นาพาครอบครัวผาสุก ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหารือในการกาหนดวันจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ
๔.๒ ขออนุมัติโครงการ
๔.๓ เชิญผูส้ ูงอายุเข้าร่วมงาน โดยการติดต่อประสานงานผ่านประธานชมรมผู้สูงอายุทุกชมรม
ทั้ง ๓ อาเภอ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
๔.๔ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๕ ผลิต/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
๔.๖ ดาเนินโครงการโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. รดน้าขอพรผู้สูงอายุ
๒. การจัดกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และตรวจ
สุขภาพ
๓. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาเภอละ ๑ ชุด ความยาวชุดละไม่เกิน ๑๕ นาที
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๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ประกวดการแต่งกายย้อนยุค สวยงาม ตามวัฒนธรรมไทย
ประกวดผู้สูงอายุที่แข็งแรงและอายุมากที่สุด (ที่เข้าร่วมกิจกรรม)
มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิ คลังปัญญา
มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ประเภทจิตอาสาดีเด่น
ร่วมกิจกรรมราวง (ด้วยแตรวง ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ)
กิจกรรมออกกาลังกายประกอบเพลง (ด้วยแตรวง ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมของชาติ)
๔.๗ ประเมินผลโครงการ
(๕) ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๖) สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๗) ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘ งบประมาณในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณราชการ ใช้งบบริจาค
(๑๐) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีขึ้น
๑๐.๒ ผูส้ ูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ
๑๐.๓ ผูส้ ูงอายุได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการสร้างประโยชน์ ผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เกษียณอายุ
๑๐.๔ ผูส้ ูงอายุได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการสร้างประโยชน์ ประเภทจิตอาสา
คลังปัญญา เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองมากขึ้น
๑๐.๕ ผูส้ ูงอายุได้พบปะสังสรรค์และทากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข มีขวัญและกาลังใจ
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าสามารถที่จะทาอะไรๆ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ต่อไป
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๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม”
(๑) หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวน บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตของคนทางานราชการส่วน
ท้องถิ่น อันเป็นเรื่องที่สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเพราะเป็นองค์กรที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนกว่าหน่วยงานอื่น และบางครั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการประชาชนมีความ
จาเป็นที่จะต้องให้ความสนิทสนมแก่ประชาชนเพื่อให้การทางานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งอาจเกิดความหมิ่นเหม่
ที่จะเป็นการกระทาความผิดโดยพลั้งเผลอหรือมิได้ตั้งใจ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ จานวน
๔ มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ซึ่งในมิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ข้อ ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการดาเนินการตาม
ข้อ ๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดหลักเกณฑ์การ
ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการแนวใหม่ที่มีความสาคัญในการ
สร้างความ รับผิดชอบของผู้บริหารเพื่อที่จะกากับการปฏิบัติราชการให้ประสบความสาเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของ
งานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ประกอบกับคาสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑ กาหนดไว้ว่า ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นในการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งเป็นเกราะในการการปฏิบัติ
ตนของบุคลากร จึงได้จัดทามาตรการ “ข้อตกลงระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม” ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ภารกิจขององค์กรมีการกากับดูแล ควบคุม และการตรวจสอบการดาเนินการให้
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
๓.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๓.๓ เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
๓. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๔. ระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
๕. วิธีดาเนินการ
จัดทาข้อตกลงในการประพฤติ และปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร มิให้มี
การเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค เอื้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม
๖. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๗. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๘. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
องค์กรซึ่งเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม
๒. เรื่องร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นลดลง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๒.๕.๒ (๑) มาตรการ “การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๑) หลักการและเหตุผล
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เสนอและให้ห น่ว ยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการสู่ การปฏิบัติ โดยก้า หนดไว้ใน แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ้า ปี โดยให้หน่วยงานภาครั ฐด้าเนินการให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การจริตสูงกว่าร้อยละ ๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การด้าเนินงาน
สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรั ฐมนตรี องค์การบริหารส่วน จังหวัด สมุทรสงคราม น้าไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบั ติแ ละบั งคั บ ใช้ ต่อ ไปและเพื่อ สร้ างองค์ กรภาคราชการให้ มี ความโปร่ง ใส มีคุ ณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้าง
จิตส้านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิ บาลในการปฏิบัติ ราชการ มีจิตส้า นึกที่ดีในการให้บริการ
ปฏิบั ติร าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจ ริต เป็นธรรม และเสมอภาค ท้า ให้ การบริห ารราชการเกิดความโปร่งใส
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งตัว
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ องค์การ บริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม จึงได้
จัดท้าโครงการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ขึ้น
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดท้าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. เพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนาท้องถิ่น, แผนการ
ด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒
– ๒๕๖๔)
๓. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตส้านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบ าลในการ ปฏิบัติ
ราชการ มีจิตส้านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ท้าให้
การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. เพื่อใช้แผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม เป็นกรอบการด้า เนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๕. เพื่อก้าหนดยุทธศาสตร์ โครงการ, แผนงาน, กิจกรรม, วัตถุประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและมาตรการ
๖. เพื่อสร้างจิตส้านึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับข้าราชการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๖๕

๗. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน/ กล่าวโทษ/ ร้ องทุกข์/ ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เป็นผู้สอดส่องดูแลการเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๓) เป้าหมาย
จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม
(๔) ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๕) วิธีดาเนินการ
๑. เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ, พนักงาน, และลูกจ้างในสังกัด
รับทราบ
๓. ประเมินผลและสรุปผล การด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๖) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) ผู้รับผิดชอบ
ส้านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ, พนักงานจ้าง มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ มีจิตส้านึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค
ท้าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๖๖

๒.๕.๓ (๑) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
(๑) หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงครามมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ ข้อคิดเห็น
ซึ่งสามารถยื่นค้าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง เบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้ การด้า เนิน การรับ เรื่ องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข ความเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท้างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน ประจ้า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครามรวมถึงจัดท้าคู่มือด้าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสมุทรสงคราม
ขึ้น เพื่อด้าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
๒. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
(๓) เป้าหมาย
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(๔) ระยะเวลา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๕) วิธีดาเนินการ
๑. ก้าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๒. จัดท้าคู่มือด้าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๓. จั ดประชุม ให้ ค วามรู้ เจ้ า หน้ าที่ ผู้ รั บผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเพื่อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด้าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด้า เนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงครามให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่ว นได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่ว ไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจน บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรง
กับความ ต้องการ
(๕) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๖) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๗) ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส้านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๖๗

(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๖๘

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
(๑) หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้
หน่ วยงานของรั ฐต้องจัดให้มีข้อมูล ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก้า หนดไว้ให้ ประชาชน เข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท้า การของหน่ว ยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด้าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การด้า เนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก้า หนด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ให้มีสถานที่ส้าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็น
ศูน ย์ ข้อ มู ล ข่ า วสารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ทรสงครามให้ บ ริก าร ณ ศูน ย์ บริ ก ารร่ ว มองค์ การบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
ไม่ บิดเบือนข้อเท็จจริง
๒. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๓) เป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จ้านวน ๑ แห่ง
(๔) ระยะเวลา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๕) วิธีดาเนินการ
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล .
๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค้านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก้า หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่ก้าหนด
๔. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตส้าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการ
และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๖๙

(๖) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) ผู้รับผิดชอบ
ส้านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับข่าวสารจากทางราชการได้อย่างทั่วถึง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๗๐

๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
(๑) หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
ก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส้า คัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง และการจัด
องค์กร อ้านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม จึงได้จัดท้า
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส้า คัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ้านาจหน้าที่และเข้าถึง ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม ได้ง่าย
และสะดวกมากขึ้น
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส้าคัญและเข้าถึงง่าย
๒. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
๓. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
(๓) เป้าหมาย
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
(๔) ระยะเวลา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
(๕) วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
- แผนการด้าเนินงาน
- แผนอัตราก้าลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปี
(๖) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) ผู้รับผิดชอบ
ส้านักปลัด ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๗๑

(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๗๒

๓.๑.๓ (๑) โครงการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๑) หลักการและเหตุผล
การจัดบริการสาธารณะเป็นภารกิจที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
ดาเนินการทั้งตามอานาจหน้าที่และตามที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ โดยมีหลักการทางานที่จะต้องยึดถือ
ไว้ว่า “การจัดบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนนั้น จะต้องดีขึ้นหรือไม่ต่ากว่าเดิม มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการที่มากขึ้น
การถ่ายโอนภารกิจ ด้านการท่องเที่ยว ได้กาหนดให้ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยถ่ายโอน
ภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๓ ภารกิจ ได้แก่ การวางแผนการท่องเที่ยว การ
ปรับปรุง ดูแล บารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งภารกิจ ดังกล่าวกาหนดถ่ายโอน
ให้ แก่เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล องค์การบริห ารส่ว นจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ใน
ประเภทกลุ่มงานเลือกทาโดยเฉพาะ และนอกจากนี้งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่ได้ดาเนินกิจกรรมในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นจานวนมาก
ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดระบบการศึกษา การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น จึงจาเป็นต้องมีเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ งานประชาสัมพันธ์เป็นงานหนึ่งที่จะช่วยให้กิจกรรมตามยุทธศาสตร์บรรลุถึงภาพลักษณ์ของ
องค์กรที่ดี มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เมื่อการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทั่วถึง ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ จึงก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ศรัทธา รวมทั้งผลแห่งชื่อเสียง ความร่วมมือและการสนับสนุน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ ประกอบกั บ
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทา (๑๖) การส่งเสริมการท่องเที่ยว และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์ ก รป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ. ศ . ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ก าห นดให้ อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
มีอานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๔) การส่งเสริม
การท่องเที่ยว และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กาหนดสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเพื่อการมีส่วนร่วม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ รองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการองค์การทั้งส่วนของภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทาให้ได้มาซึ่งการดาเนินงานที่มีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ดังนั้น การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ
และมี บ ทบาทอย่ า งยิ่ ง ในการให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง และสร้ า งความรู้ เ ข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง
ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม จะต้ องด าเนิ นการให้ สอดคล้ องกั บพระราชบั ญญั ติ ข้ อมู ลข่ าวสาร
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๗๓

พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ให้เป็ น รูป ธรรมในแนวทางปฏิบัติซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่ วนรวมและ
สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทาโครงการ “ประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจาปี ๒๕๖๑” ขึ้น
(๒) วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและ
ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึง บทบาท อานาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒.๒ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร นวัตกรรมสร้างสรรค์/ดีเด่น ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงครามให้ประชาชนทั่วไปทราบ
๒.๓ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถดาเนินการ
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
๒.๔ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกตลอดจนสื่อมวลชน
ต่างๆ
๒.๕ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
๒.๖ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
(๓) เป้าหมาย
๓.๑ ส่วนราชการประจาจังหวัดทุกส่วนราชการในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม
๓.๓ สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม
๓.๔ สื่อมวลชนประจาจังหวัดสมุทรสงคราม ทุกแขนง
๓.๕ คณะบุคคล และประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๓.๖ ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
๓.๗ ผู้นาชุมชน และประชาชนทั่วไป
(๔) วิธีดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ, วารสาร, แผ่นพับ,ซีดี, สปอร์ตโฆษณา,
วีดีทัศน์ , ปูายประชาสัมพันธ์ , ทางสถานีวิทยุกรมเจ้าท่า , สถานีวิทยุชุมชน , สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น
เอส พี เอส เคเบิ้ล ทีวี
- ด าเนิ น การเผยแพร่ โ ดยมอบให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ส่ ว นราชการภายในจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม,ภาคเอกชน, คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ , ผู้นาชุมชน
และประชาชนทั่วไป ฯลฯ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์
(๕) ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๖) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๗) งบประมาณ
ปีงบประมาณละ ๗๐๐,๐๐๐.-บาท (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๗๔

(๘) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ทาให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงผลงาน บทบาท อานาจหน้าที่ ตลอดจนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
๘.๒ ทาให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร นวัตกรรมสร้างสรรค์/ดีเด่น ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๘.๓ สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการทางานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงครามและประชาชน
๘.๔ สามารถเผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงานได้อย่างแพร่หลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
๘.๕ ประชาชนมีมีทัศนคติ เชิงบวกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๘.๖ ทาให้การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่รู้จัก และเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๗๕

๓.๒.๑ (๑) มาตรการ “ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
(๑) หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานดาเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในท้องถิ่น ไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีความซ้าซ้อนกัน และการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนไม่ตรงความต้องการอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็น
เจ้าของปัญหาและเจ้าของพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงและกาหนดข้อกฎหมายขึ้นไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีการกระจายอานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมาย
ภารกิจ การพัฒ นาเพื่อแก้ไขปั ญหา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้ ตรงตามเปูาหมาย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดเป็นการประสานเชื่อมโยงการพัฒนาให้มีความสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน ภายใต้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นตามหลักการปกครองที่ให้อิส ระองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ การกาหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
การจั ด ท าแผนพั ฒ นา คื อ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ซึ่ ง จะเป็ น ตั ว ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ เปู า ประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยให้ ส อดคล้ องกับแผนพัฒ นาจังหวัด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ในเขตจั ง หวัด แผนพั ฒ นาอาเภอ แผนพั ฒ นาต าบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนงานชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ซึ่งมา
จากการนาปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน และเกิน
ศักยภาพของเทศบาลหรือองค์การบริ หารส่ วนตาบลมาพิจารณา โดยจะผ่านกระบวนการการมีส่ว นร่วมของ
ประชาชนมาทุกระดับแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สัดส่วนประชาคมระดับตาบล
สั ด ส่ ว นประชาคมระดั บ อ าเภอ และสั ด ส่ ว นประชาคมจั ง หวั ด รวมถึ ง การประสานโครงการ ในรู ป ของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่นระดับอาเภอ และคณะกรรมการประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่นระดับ
จังหวัดอีกด้วย ซึ่งแต่ละกระบวนการดังกล่าวล้วนแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ว มในการเสนอปัญหา
และความต้ อ งการอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ถู ก จุ ด และมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น รวมถึ ง การบริ ห าร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๒. เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างเป็นธรรม ตามปัญหา
ความต้องการเร่งด่วน
๔. เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มโครงการต่ า งๆ ให้ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะพร้อ มที่ บ รรจุ ล งในงบประมาณ
ประจาปี และสามารถนาไปดาเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๕. เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีการประสานและบูรณาการร่วมกันในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม
(๓) เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๗๖

๑. เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ส่วนราชการ/องค์กรภาคเอกชน/ประชาชน
๓. สมาชิกสภาท้องถิ่น
๔. คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
๕. ผู้บริหารท้องถิ่น/ข้าราชาการ/พนักงาน
(๔) สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
(๕) ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
(๖) วิธีดาเนินการ
๑. ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับอาเภอ ๓ อาเภอ
๒. ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับจังหวัด
๓. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๕. โครงการ/แผนงานที่นาบรรจุเข้าแผนพัฒนาสี่ปี ต้องผ่านกระบวนการประชาคมถูกต้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ อปท.
๖. โครงการ/แผนงานที่นาบรรจุเข้าแผนพัฒนาสี่ปี ต้องมีเอกสารยินยอมให้ดาเนินการในพื้นที่
ของโครงการ/แผนงานนั้น
๗. จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๘. ประกาศแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี แจ้ ง สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล/อบต.
คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอาเภอ/จังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ คณะกรรมการ
พัฒนาฯ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
(๗) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๘) ผู้รับผิดชอบ
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. โครงการที่ ป รากฏในแผนพั ฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี เป็น โครงการที่ ได้ม าจากความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
๒. สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อดร้ อ น ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๓. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยเล็งเห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่าง แนว
ทางการดาเนินงานด้านต่างๆ ที่ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้นามาตัดสินในกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานและการบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น
๔. เป็ น แนวทางในการใช้ ท รั พ ยากรการบริ ห ารของท้ อ งถิ่ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
๕. มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๗๗

๖. ทาให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะดาเนินกิจกรรมอะไรบ้าง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๗๘

๓.๒.๒ (๑) กิจกรรม “การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
(๑) หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีการจัดตั้งศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๒. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ
ประชาชนในพื้นที่
(๓) เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นในบริการสาธารณะ โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้
อย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่น รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวังและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีก ารจัดเตรียมระบบการแก่ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมาได้
(๔) ระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
(๕) วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจาเป็นและเร่งด่วน
๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
(๖) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๗๙

(๘) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาเดือน
๒. สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓. แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๘๐

๓.๒.๓ (๑) โครงการ “ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างพื้นฐานตามภารกิจ”
(๑) หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีภารกิจเกี่ยวกับงานในฝ่ายสาธารณภัยและ
สิ่งแวดล้อม และงานในหน้าที่ตามภารกิจของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามแผนงาน
และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือราษฎรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนและเกินศักยภาพเกินกว่า อปท. นั้นๆ จะ
ด้าเนินการเองได้ มีอ้านาจหน้าที่ด้าเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด การบริการในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริ การที่ดีขึ้น มีป ระสิทธิภ าพ และรับ ผิ ดชอบต่อผู้ใช้บริการให้ มากขึ้น ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส้าคัญกับการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ที่ทุกหน่วยงานจะต้ องด้าเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งก้าหนดในเรื่อง
อ้านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน ตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติไว้ว่า “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ้าเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้ องถิ่น
การกระจายอ้านาจตัดสินใจ การอ้านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของงประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก้าหนดให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนสามารถจะตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การบริการมีความ
สะดวกรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึง
ขอเสนอโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างพื้นฐานตามภารกิจ
(๒) วัตถุประสงค์
5.
6.
7.
8.

เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่รับการบริการ

(๓) เป้าหมาย
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ในการก้าหนดขั้นตอนและปรับปรุงการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นการตอบสนองความต้องการในด้านการบริการของประชาชนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม จึงด้าเนินการ
ดังนี้
๕. มอบอ้านาจในการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งการ อนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการใน
เรื่องที่ให้บริการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๘๑

๖. ก้าหนดระยะเวลาการให้บริการ
๗. อ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนในหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๘. จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
(๔) ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๕) วิธีดาเนินการ
4. จัดท้าโครงการเสนอฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
5. เสนอขอรับความเห็นชอบ กจจ.
6. ด้าเนินการตามมติตัวชี้วัด
(๖) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ประชาชนได้รับการบริการ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
6. ประชาชนมีประโยชน์สุขในการบริการ
7. ประชาชนได้รับการตอบสนองของความต้องการ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๘๒

๓.๓.๑ (๑) กิจกรรม “การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น”
(๑) หลักการและเหตุผล
การจัดท้าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการก้าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนภายในจังหวัดให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมี
การประสานงาน บูรณาการในการจัดท้าแผนพัฒนาเพื่อให้มีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน ป้องกันการซ้้าซ้อน
ในด้านแผนงาน/โครงการ หรืองบประมาณในการด้าเนินการ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้าแผนฯ ต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒ นาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาระดับจังหวัด ดังนั้นเพื่อให้การจัดท้าแผนพัฒนาดังกล่าวสอดคล้อง
กั น ทั้ ง จั ง หวั ด สามาระบู ร ณาการกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ได้มีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีทิศทางการด้าเนินงานใน
ภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสามารถน้ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของตนเอง ตลอดจนเพื่อให้การจัดท้ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงครามเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อความส้าเร็จและการพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้การจัดท้าแผนและงบประมาณมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายในจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น และปริมาณแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนฯ
สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด้าเนินการได้จริง มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหา
และสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
๓. เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามมีทิศทางที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
(๓) เป้าหมาย
๑. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และรัฐวิสาหกิจ
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น/หรือตัวแทนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท้าแผนฯ
๓. สมาชิกสภาท้องถิ่น
๔. ประชาคมท้องถิ่น
๕. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. องค์กรภาคธุรกิจเอกชน
๗. องค์กรภาคประชาชน
(๔) สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๕) ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๖) วิธีดาเนินการ
๑. จัดท้าโครงการเพื่อขออนุมัติด้าเนินการ
๒. ด้าเนินการตามโครงการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๘๓

๓. สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
(๗) งบประมาณ
ปีงบประมาณละ ๖๐,๐๐๐ บาท
(๘) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การจัดท้าแผนมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น และปริมาณแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนฯ สอดคล้องกับศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะด้าเนินการได้จริง
๒. แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๘๔

๓.๓.๒ (๑) มาตรการ “ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน”
(๑) หลักการและเหตุผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบหนึ่ ง ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล มีอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความเป็นอิสระในการกาหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและงบประมาณ ตามกฎหมาย มีอานาจหน้า ที่
ดาเนิน กิจการภายในเขตจังหวัด ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม มีบทบาทและอานาจหน้าที่ ต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ การบริ ห ารราชการมีประสิ ทธิภ าพ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยว
และบริการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามอานาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมที่กาหนดยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งกาหนด
รายละเอี ย ดแผนงาน โครงการพั ฒ นาที่ จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ ปี ง บประมาณแต่ ล ะปี แ ละน ามาจั ดท าข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งในการดาเนินงานดังกล่าวจะต้องมีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานที่
ได้ดาเนินการไปแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา นาไปสู่การ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและประชาชน
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างมากต่อการบริหารงาน
โดยระบบการติดตามนั้นเริ่มจากการได้รับงบประมาณไปดาเนินงาน ติดตามการใช้งบประมาณเมื่อเทียบกับเวลา
ติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเปูาหมายที่กาหนดไว้ ระบบการติดตามจึงเป็นการสร้าง
ระบบเพื่อที่จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิง การบริหารแผนงาน เพื่อให้งานดาเนินต่อไปจนครบกาหนดเวลา
และระบบประเมินผลจะเป็นการประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นในส่วนของผลผลิต และผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามเปูาหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด ระบบการติดตามและประเมินผลจะได้รับ ผลกระทบจากการทาแผนปฏิบัติ
การหรือแผนการดาเนินงาน ถ้ามีความสอดคล้องเอื้อต่อการติดตามและประเมินผลก็จะทาให้ระบบการติดตาม
และประเมินผลทาหน้าที่ของระบบไปได้ ถ้าแผนพัฒนาไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจนหรือมีการ
ปรับกิจกรรมโดยไม่ยึดแผนการดาเนินงาน เหล่านี้ล้วนทาให้ระบบการติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมี
ปัญหาได้ ระบบการติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
เนื่องจากเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการกาหนดแผนงาน
หรื อดาเนิ นการในด้านต่าง ๆ
น าไปสู่การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิ ทธิผ ลและประชาชน
มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารจะได้นาผลไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อๆ ไป
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการพัฒนาและประเมินความสาเร็จใน
การดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๓. เพื่อนาผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในการดาเนินงานจากผู้ปฏิบัติ ประชาชนเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) นาไปปรับปรุงและช่วยตัดสินใจใน
การดาเนินงานครั้งต่อไป
(๓) เป้าหมาย
๑. ส่วนราชการต่างๆ / องค์กรภาคเอกชน/ประชาชน
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น/ข้าราการ/พนักงาน
๓. สมาชิกสภาท้องถิ่น
๔. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามแผนพัฒนา
(๔) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๕) ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(๖) วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา
๒. คณะกรรมการกาหนดแนวทาง/วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. คณะกรรมการออกติดตามและประเมินผลโครงการ
๔. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เสนอผู้บริหาร หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพัฒนาฯ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ
(๗) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๘) ผู้รับผิดชอบ
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทาให้ทราบถึงข้อจากัดและปัญหาต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน ทาให้ทราบข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ มาตรวจสอบวิเคราะห์ ตามอานาจหน้าที่ และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นข้อมูลในการจัดทาเป็นโครงการ / แผนงาน บรรจุในแผนพัฒนาขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัด และเป็ น กรอบในการก าหนดทิศ ทาง การพัฒ นาขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ไปสู่
สถานการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาผลสาเร็จ ปัญหา / อุปสรรคหรือข้อบกพร่องที่ได้จากการประเมินผลไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างสูงสุด
๒. ทาให้ผู้บริหาร มีข้อมูลสาหรับการกาหนดนโยบาย และบริหารการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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๓. ประชาชนได้ทราบถึงผลการดาเนินการโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดย
การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
ที่เข้าไปดาเนินการในแต่ละพื้นที่ ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ตรงกับความต้องการ
อย่างแท้จริง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๑ (๑) กิจกรรม “เสริมสร้างระบบการตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
(๑) หลักการและเหตุผล
“การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการรายงาน
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่
หน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงาน การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ดี
การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝุายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝุายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการตรวจสอบภายใน จึ ง ได้ จั ด ให้ มีร ะบบการตรวจสอบภายในขึ้ น เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านและผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจว่ า เป็ น ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ประหยัด
๒. เพื่อสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
การพัสดุ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามี ความเพียงพอเหมาะสม และมี
ประสิทธิผลหรือไม่
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
๕. เพื่อตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจว่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
และประหยัด
๕. เพื่อให้ หัว หน้ าส่ วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
(๓) เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๔) ระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
(๕) วิธีดาเนินการ
๑. ดาเนินการวางแผนการตรวจสอบภายใน และขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น
๒. ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
๓. ดาเนินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
๔. รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๕. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายใน (เช่น ปิดประกาศ หรือ ลงเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น)
(๖) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามตามระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. มีการบริหารจัดการ และการกากับดูแลที่ดี มีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
๓. มีการใช้ทรัพยากรทุกประเภทที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัด
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๔.๑.๒ (๑) โครงการ “การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
(๑) หลักการและเหตุผล
“การควบคุมภายใน” คือกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับดูแล ฝุายบริหารและบุคลากรของ
หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ในหน่วยตรวจ
ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องรายงานทางการเงิ น และด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ และมติ
คณะรัฐมนตรี
“การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยรับตรวจทุกคนควรให้ความสาคัญเพราะเป็นพันธกรณีที่สาคัญ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จลุล่วง
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ดังนั้น การออกแบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝุายบริหารกาหนด รวมทั้งการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะ
ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้
สาเร็จ ตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
การจัดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และเพียงพอนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของ
หน่วยรับตรวจ ผู้บริหารหรือผูน้ าของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ
ต่างๆ ต้องดาเนินการเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานของตน มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่เหมาะสม ติดตาม
ผล และปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การควบคุมนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ ทัศนคติที่ดีต่อ
การควบคุมภายใน และการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้
ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร และควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอใน
หลักการพื้นฐานของการควบคุมภายในและให้ความสาคัญของการจัดให้มีการควบคุมภายใน การนาการควบคุม
ภายในไปปฏิบัติและการดารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดวางระบบควบคุมภายใน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา และติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด มี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
๑) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
๕) การติดตามประเมินผล (Monitoring)

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
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(๒). วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและสิทธิภาพของการดาเนินงาน (Operation) ได้แก่ การบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน
๒. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial) ได้แก่ การจัดทารายงาน
ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
๓. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance) ได้แก่
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กาหนดขึ้น
(๓) เป้าหมาย
ผู้บริหาร, ข้าราชการ, ลูกจ้างประจา และพนักงานทั้งหมดในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
(๔) ระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
(๕) วิธีดาเนินการ
๑. ขออนุมัติดาเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๒. แจ้งทุกส่วนราชการดาเนินการตรวจสอบ/ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้เป็นปัจจุบัน และ
ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทารายงานติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
๓. สรุปการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย ระดับองค์กร
เสนอผู้บริหาร
๔. จัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ให้ผู้กากับดูแล
และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๕. เผยแพร่รายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (เช่น ปิดประกาศ หรือ ลง
เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น)
(๖) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เกิดประสิทธิภาพและสิทธิผลในการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
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๒. รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง
๔. มีการบริหารจัดการ และการกากับดูแลที่ดี มีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
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๔.๒.๒ (๑) มาตรการ “การจัดทาประกาศรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
(๑) หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที๓่ )
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทาแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ และอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งการ จัดทารายงานการเงินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับการจัดทาเอกสาร การสื่อสารและรวบรวม
ข้อมูลและเพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
(๓) เป้าหมาย
บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๔) ระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
(๕) วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงานแยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
(๖) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ จ่ายเงิน
๒. บุคลากรกองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๙๓

๔.๒.๓ (๑) มาตรการ “การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลจัดหาพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
(๑) หลักการและเหตุผล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๘๙๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งซักซ้อมแนวทางการด้าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อเน้นย้้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งจังหวัดและอ้าเภอในฐานะผู้ก้ากับดูแลถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีมีความจ้าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนชุมชน ประชาคมที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะซื้อหรือจ้างเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่เกินคณะละ ๒ คน โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ และเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กองพัสดุและทรัพย์สิน จึงได้จัดท้ามาตรการ “การ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม” ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานต่อไป
(๒) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุในขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่ง
2. เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ และเข้าถึงข้อมูลตามช่องทางที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
(๓) เป้าหมาย
ประชาชน ภาคประชาชน ผู้แทนชุมชน
(๔) งบประมาณในการดาเนินการ
ประมาณการไว้ ๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากค่าวัสดุส้านักงาน ของกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน เพื่อจัดท้าเอกสาร ดังนี้
1. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ้านวน ๕๐ เล่ม
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของ อบจ.สมุทรสงคราม เดือนละ ๑๐๐ แผ่น
(๕) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๖) ระยะเวลา
3 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๙๔

(๗) วิธีการดาเนินการ
1. แต่งตั้งผู้แทนชุมชน ประชาคมที่มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะซื้อหรือ
จ้างเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกินคณะละ ๒ คน ส้าหรับโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
2. จัดท้าเอกสารคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
ไว้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ทางวิทยุกระจายเสียง , ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ,ทางวารสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด, ทางแผ่นพับที่กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดท้าเองเป็นรายเดือน เป็นต้น
(๘) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนได้เข้าใจ และทราบวิธีการจัดหาพัสดุที่ถูกต้อง
2. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. ประชาชนทั้งจังหวัดได้ทราบประโยชน์ที่จังหวัดได้รับ เช่น การสร้างถนน การสร้างซ่อมแซม
ถนนในหมู่บ้านที่ตนอยู่อาศัย

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๙๕

๔.๒.๓ (๒) โครงการ “การให้บริการประชาชน ในการติดต่อเช่าห้องประชุม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
(๑) หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประกาศใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม ว่าด้วยการเช่าและการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครา พ.ศ. ๒๕๕๕
และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการก้าหนดอัตราค่าเช่าห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งหมายถึง หอประชุมพิพัฒน์มงคล และห้องสมุทรสามัคคี และก้าหนดให้กองพัสดุและทรัพย์สิน
เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล พร้อมทั้งท้าหลักฐานการเช่าหรือใช้ห้องประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
นั้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอเช่าห้องประชุม ให้เกิดความพึงพอใจ
และเป็นการบริการโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ กองพัสดุและทรัพย์ทรัพย์ จึงได้จัดท้าโครงการ
“การให้บริการประชาชน ในการติดต่อขอเช่าห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานบริการประชาชนผู้มาติดต่อ ต่อไป
(๒) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
๒. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อหรือประสานงาน
๓. เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อขอเช่าห้องประชุมทุกคน
๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ และได้รับการให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว
๕. เพื่อน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
(๓) เป้าหมาย
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ทุกคน
(๔) งบประมาณในการดาเนินการ
ประมาณการไว้ ๒,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากค่าวัสดุส้านักงาน ของกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน เพื่อด้าเนินการ ดังนี้
๑. จัดท้าแผนผังแสดงขั้นตอนการขอใช้/ขอเช่าห้องประชุม ระยะเวลา และอัตราค่าเช่าที่
ชัดเจน ติดตั้งหน้าห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน หน้าห้องประชุมพิพัฒน์มงคล และหน้าห้องประชุมสมุทรสามัคคี
๒. จัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวทางการขอเช่าห้องประชุม
(๕) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๖) ระยะเวลา
3 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๙๖

(๗) วิธีการดาเนินการ
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เพื่อจัดท้าแผนผังแสดงขั้นตอนการขอใช้/ขอเช่าห้อง
ประชุม ระยะเวลา และอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน โดยติดตั้งหน้าห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน หน้าห้องประชุมพิพัฒน์
มงคล และหน้าห้องประชุมสมุทรสามัคคี
๒. จัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวทางการขอเช่าห้องประชุม
๓. ขอความร่วมมือ สถานีวิทยุกระจายเสียง ช่วยประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ขั้นตอนการขอเช่า
ระยะเวลา อัตราค่าเช่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๔. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ทางเทคโนโลยีดังนี้
๔.๑ ใช้ Facebook ชื่อกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ. ในการประชาสัมพันธ์โดยแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกองพัสดุฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบค้าถาม และให้บริการประชาสัมพันธ์
ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอใช้หรือเช่าห้องประชุม
๔.๒ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ แผนผังขั้นตอนการขอเช่า ระยะเวลา อัตราค่าเช่า ในเว็ป
ไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๕. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ทุกครั้งที่ประชาชนมาติดต่อขอ
ใช้หรือขอเช่าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๖. ประสานกองคลัง ขอเพิ่มช่องทางการรับช้าระเงินค่าเช่า โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และส่งใบเสร็จรับเงินให้หลังจากได้รับเงินเข้าบัญชีแล้ว
(๘) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อ สอบถามมากขึ้น
๒. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๓. สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อหรือประสานงาน
๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีรายได้จากการให้เช่าห้องประชุม

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๙๗

๔.๓.๑ (๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
(๑) หลักการและเหตุผล
ตลอดระยะเวลา ๘ ทศวรรษ นับแต่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ปัญหา
การเมืองไทยยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆ และประชาชนก็ไม่ให้ความสาคัญที่จะเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
เสี ย เอง ทั้งนี้ เนื่ องจากเรายั งไม่ได้เตรี ย มคนด้ว ยการให้ การศึกษา และความรู้ทางการเมืองเกี่ ย วกั บระบอบ
ประชาธิปไตย แก่ประชาชนที่เพียงพอแก่การที่จะคิดและปฏิบัติได้จนเกิดเป็นพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกั บ
ระบอบการเมืองการปกครอง การที่สังคมไทยจะคอยแต่แก้ปัญหาการเมืองที่ตัว นักการเมืองแก้กฎหมายเพื่อ
ลงโทษนักการเมือง หรือแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นตัวระบบด้านเดียว ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ เพราะ
ปัญหาที่แท้จริงก็คือ การที่ไม่สร้าง “คน” หรือปฏิรูป “คน” ให้สอดคล้องและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย
เพราะ “คน” คือผู้สนับสนุนค้าจุนระบอบการเมืองการปกครองให้เกิดเสถียรภาพ และดังที่เป็นที่ยอมรับในสากล
อยู่แล้วว่า “มนุษย์” คือศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น การ
สร้างคนไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในทางการเมือง กระทั่งสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ โดยเฉพาะ
การเลือกตั้งที่สุจริตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ การให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ให้เป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาการเมืองของประเทศเพื่อ การปฏิรูปการเมือง
อย่างแท้จริง เปรียบเสมือนเตรียมดินเพื่อปลูกต้นประชาธิปไตย อีกทั้ง การปราบปรามการซื้อสิทธิขายเสียงนั้น ไม่
เพียงพอที่จะทาให้ประชาธิปไตยของไทยดีขึ้น หากความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนาคุณภาพประชาชน
ให้เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย เป็นปัจจัยสาคั ญอย่างมากในการปฏิรูปทางการเมือง เพื่อให้การเมือง และ
การเลือกตั้งอยู่ในวิถีพลเมืองของผู้เป็ นเจ้าของสาคัญที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมของตน และเพื่อลดปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนหรือเรื่องคัดค้านการเลือกตั้งที่มักเกิดขึ้นภายหลังจากวันเลือกตั้งการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยราชการโดยเฉพาะราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ใกล้ชิดประชาชนอย่างยิ่ง
(๒) วัตถุประสงค์
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง มีการดาเนินการใน ๒ กิจกรรม โดยแต่
ละกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. กิ จ กรรม “คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจาจั งหวัด พบผู้ บ ริห ารท้องถิ่น สมาชิ กสภา
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งท้องถิ่น”
๑.๑ เป็นการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อนาไปสู่ก ระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๑.๒ เป็ น การแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ การรับฟัง รับทราบปัญหาและความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการที่ดี และทาให้การดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เลือกตั้งให้เป็นประสิทธิภาพมากที่สุด
๑.๓ เป็นกระบวนการทางานเชิงรุกตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่จะบูรณาการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๙๘

๒. กิจกรรม “ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย”
๒.๑ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการขั บ เคลื่ อ นในการส่ ง เสริ ม กระบวนการในการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้งให้มีความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น ก้าวไปสู่ระดับชาติ
๒.๒ เพื่ อ เน้ น ย้ าให้ ทุ ก ฝุ า ยสนั บสนุ น การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย และน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
๒.๓ เพื่ อ สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยกั บ ประชาชน ให้ มี ค วามรู้
ความเข้าใจ และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน จนเป็นวิถีชีวิตประชาธิปไตย
(๓) เป้าหมาย
๑. กิจ กรรมที่ ๑ ผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม ผู้ บริห ารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / ปลั ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๒. กิจกรรมที่ ๒ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน ๑๐๐ คน
(๔) วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการ / กิจกรรม เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ และดาเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อ
กาหนดตารางเวลาและจัดทาแผนปฏิบัติเพื่อดาเนินการตามโครงการได้อย่างเหมาะสม
๓. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการตามโครงการ
๔. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าอบรมตามโครงการ
๕. จั ดเตรี ย มเอกสาร สื่ อ วัส ดุอุป กรณ์ป ระกอบการอบรม และสถานที่ อบรม และ
วิทยากร
๖. สรุปผลดาเนินการตามโครงการฯ เสนอต่อคณะผู้บริหาร
(๕) ตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรมที่ ๑
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานมีทัศนคติในการทางานที่ถูกต้องและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
๒. ได้ รั บ ทราบปั ญ หาแความต้ องการ ตลอดจนความเห็ น อื่น ๆ จากการอบรมตาม
โครงการและนาไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่สาคัญในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น และ
เป็นการลดปัญหากระทาความผิดกฎหมายในการเลือกตั้งทุกระดับ
กิจกรรมที่ ๒
๑. ท าให้ เ กิ ด กระบวนการขั บ เคลื่ อ นในการส่ ง เสริ ม กระบวนการในการพั ฒ นา
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติ
๒. ประชาชนในท้องถิ่นตื่นตัว และสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย และนาไปสู่การ
พัฒนาประชาธิปไตยอย่างยืนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
๓. เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับประชาชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน จนเป็นวิถีชีวิตประชาธิปไตย

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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(๖) สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๗) งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
(๘) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมที่ ๑
๑. ก่อให้ เกิดสั มพันธภาพที่ ดีระหว่างคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด กั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตระหนักและให้ความสาคัญต่อบทบาทและหน้าที่ที่มี
ต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับฐานรากยิ่งขึ้น
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กกต. จังหวัด นาองค์ความรู้ใหม่ไปบูรณาการการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กิจกรรมที่ ๒
๑. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๒. เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
๓. ประชาชนในท้องถิ่นตื่นตัว และสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย และนาไปสู่การ
พัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
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๔.๔.๑ (๑) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต”
(๑) หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดทา
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
(๒) วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้น
(๓) เป้าหมาย
มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้
โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป
(๔) ระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
(๕) วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอก
พื้นที่
(๖) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
(๗) สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๘) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๙) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า ๑๐๑

