




 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)           

และที่ เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมครั้ งที่  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลสามเงา                        

ไดดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-

2564)  ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ  คือ สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเปนมาการปองกันและปราบปราม

การทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส                

การดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ ไดแก  ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และ

คําสั่งที่เก่ียวของ  สวนที่ 3  แบบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แสดงผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                   

ที่ไดกําหนดไว   

ขอขอบคุณผูบริหาร  ประธานสภา หัวหนาสวนราชการ และบุคลากรของเทศบาลตําบล               

สามเงาที่เกี่ยวของทุกทาน  ที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ              

ของเทศบาลตําบลสามเงา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จนบังเกิดผลสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค           

ที่กําหนดไว 

 

    คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ปฯ 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 
ความเปนมา 

 การทุจริตในสังคมไทยชวงเวลาที่ผานมา ไดสงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค                      

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่ทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิเชน 

การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้นตัวอยางเชน การทุจริต                    

เชิงนโยบาย  การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอ่ืนๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบ                  

ในวงกวาง   

 รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตในภาครัฐ  และในระดับชาติ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี  ไดประกาศนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดานการสงเสริมการบริหาร

ราชการแผนดินที่ มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ                  

ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม  คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ

การเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน  สรางภาระแกประชาชนเกินควร  หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน  

ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน  

ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน  ประกอบกับยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564)  ซึ่งเปนกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล  ที่มุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกให

สังคมไทยมีวินัย  และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม  โปรงใส                   

เสมอภาคและเปนธรรม  สรางระบบและกลไกที่มีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ  ควบคุม กระจาย ถวงดุล

อํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ระบบขอมูลสารสนเทศ  

รวมทั้งพัฒนาและการเผยแพรองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและ

ตอเนื่อง  โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และ

บทเรียนที่ไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับที่ผานมาสู

การปฏิบัติจึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                

ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต                         

ที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและ

หนวยงานตางๆ ตองเผชิญอยูจริง  ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน  ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน  และภาคประชาสังคม  เพ่ือใหเขามามีสวนรวม                          

ในทุกกระบวนการ  ตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ  การแปลงยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ                   

การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ  ใหรัฐสภาและสาธารณชน      

ไดรับทราบ  ในทุกปงบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตาน               

การทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล 

/คณะรัฐมนตรี.... 
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คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ

ตานทุจริต (Zero  Tolerance and Clan Thailand)”  กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตาน           

การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน  และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปราม

การทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล  ผานยุทธศาสตร  6 ดาน  ไดแก  สรางสังคมท่ีไมทนตอ           

การทุจริต  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  พัฒนาระบบ

ปองกันการทุจริตเชิงรุก  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  และยกระดับดัชนีการรับรู             

การทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรู        

การทุจริต (CPI)  สูงกวารอยละ 50 เพ่ือใหเปนมาตรฐานที่ยอมรบัท้ังภายในและตางประเทศ 

 สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ

ตามยุทธศาสตรชาติฯ  ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป  

โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ              

มิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตรชาติ วาดวย                  

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-

2579) เทศบาลตําบลสามเงาจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อเปน

กรอบทิศทางในการดาํเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ 

อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินลดนอยลง 

  

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment – ITA) ของเทศบาลตําบลสามเงา  

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและ               
เปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา 
“การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) โดยเทศบาลตําบลสามเงาเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน              
ของเทศบาลตําบลสามเงา พ.ศ. 2560 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ตามลําดับ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา เปนการประเมิน  
เชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและ                 
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน  มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม”  ในหนวยงาน 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทอนไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและ                      
ผูมีสวนไดเสียภายนอก  

 
 
 
 
 

/กรอบการ...... 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 
2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)  
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ มี 3 เคร่ืองมือ ไดแก  

1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (แบบสํารวจ Evidence – Based)  
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal)  
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External)  

 
คะแนนผลการประเมินของเทศบาลตําบลสามเงา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
 เทศบาลตําบลสามเงา  ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้ งแตปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เปนตนมา                
ซึ่งมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐฯ แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 

หนวยงาน 
คะแนนผลการประเมิน  ITA  

ปงบประมาณ  
2560 

ปงบประมาณ 
2561 

ปงบประมาณ 
 2562 

เทศบาลตําบลสามเงา 
 

71.91 83.25 81.87 
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สวนท่ี ๒ 
บริบทท่ีเกี่ยวของ 

 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปนกรอบ

การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาการลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติการบริหาร
ราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตการสรางความ
โปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูกกําหนดจาก
ยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคม  มีความมั่นคง  เสมอภาคและ
เปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันได ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 2560 – 
2579)  ดังนี้  

1. ดานความมั่นคง  
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน สรางความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมอืระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสมัพันธกับประเทศมหาอํานาจเพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม  
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 
สรางความรวมมอืกับประเทศ เพื่อนบานและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รกัษาความมั่นคงของ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  
(7) การปรบักระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ย่ังยืน และสงเสรมิเกษตรกรรายยอย

สูเกษตรย่ังยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สูสากล 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลงังาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสรมิให

ไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

/3. ดานการ..... 
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3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 

(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม คานิยมที่พึงประสงค 

(4) การสรางเสริมใหคนมีสขุภาวะที่ดี 

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรงุโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรงุกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

/วิสัยทัศน.... 
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วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลสามเงา    

“เทศบาลนาอยู สูเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลสามเงา ไดแก 

๑. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๒. ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตรความเขมแข็งของชุมชน 

๔. ยุทธศาสตรอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

๕. ยุทธศาสตรอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๖. ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองท่ีดี 

เปาประสงค 

๑. ประชาชนไดรบับริการดานสาธารณูประโภคสาธารณูปการอยางทั่วถึง 

๒. ประชาชนมีรายไดสุขภาพแข็งแรง ไดรับการศกึษา และมีความสุข 

๓. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา ชุมชนมีความเขมแข็ง 

๔. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุลและยั่งยืน 

๕. ใชศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

๖. การบริหารงานมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได  และมีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรอ่ืน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตําบลสามเงา 

ตัวช้ีวัด 

๑. ประชาชนรอยละ ๘๐ ของครัวเรือนที่ไดรบับริการดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอยางท่ัวถึง 

๒. ประชาชนรอยละ ๘๐ ของครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายไดสุขภาพแข็งแรงไดรับการศึกษาและ         

มีความสุข 

๓. ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมีความเขมแข็ง ๑๐ ชุมชน 

๔. ไมมีการแพรระบาดของยาเสพติด 

  ๕. มีการดําเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๖. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

คาเปาหมาย 

๑. จํานวนถนน ทอระบายน้ํา เพ่ิมขึ้นไมนอยกวา ๑ แหง และบุคลากรมีความรูดานผังเมือง 

๒. ไฟฟาสาธารณะครบทุกเสนทาง และแหลงนํ้าที่เพ่ิมข้ึนและไดรบัการบํารุงรกัษา 

๓. จํานวนครัวเรือนที่มีความสุข 

๔. จํานวนประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรง 

๕. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน และการจัดกิจกรรมโครงการประเพณวีัฒนธรรม 

๖. ไมมีการบุกรุกปาชุมชนและที่สาธารณะ 

๗. มีการคัดแยกขยะและไมมีขยะในชุมชนตกคาง 

๘. มีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวของกับประเพณีวัฒนธรรม 

และมีการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

๙. บริหารงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

๑๐. มีความรวมมือกับหนวยงานองคกรอ่ืน 

             



สวนที่ 3 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป                                                                                                                                                                  

(พ.ศ. 2561-2564)    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

วัน/เดือน/ป 
ที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
 

สถานที่จัด 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

(คน) 
หมายเหตุ 

1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากร 
ทั้งขาราชการการเมืองฝาย
บริหารขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ินและฝาย
ประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
 - คร้ังท่ี 1 
 - คร้ังท่ี 2 

 
-วันท่ี 17 มกราคม  2562 
-วันท่ี 5-7 มิถุนายน 2562 

 
-หองประชุม ทต.สามเงา 
-วัดทาปุย , ทต.หนองพลับ 
และ ทต.หัวหิน   

 
12,326 

102,265 

 
-จํานวน 46 คน 
-จํานวน 49 คน 

 

 
สรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 
และแนวทางปฏิบัติตน
เปนขาราชการที่ดีฯลฯ 

2. มาตรการ “ทบทวนปรับปรุงประมวล
จริยธรรมและประกาศใชอยางจริงจัง” 

-วันท่ี 5  มถิุนายน 2562 - 
 

- จํานวน 49 คน 
 

ทบทวนประมวล
จริยธรรมฯ และทํา
แบบทดสอบกอน  
และหลังอบรม 

1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

1. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษีทองถิ่น ไมไดดําเนินการ - - - ไมไดต้ังงบประมาณไว 

2. โครงการบริหารจัดการขยะ ไมไดดําเนินการ - - - ไมไดต้ังงบประมาณไว 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพัทยา 2        
หมู 5 

ไมไดดําเนินการ - - - ไมไดต้ังงบประมาณไว 

4. โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน 
 

วันท่ี 14-15 สิงหาคม 2562 หองประชุมอาคารศูนยดูแล
ผูสูงอายุ ทต.สามเงา 

- จํานวน 50 คน ใชงบประมาณของ 
พมจ. (50,000 บาท) 

5. โครงการสนับสนุนการเรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 
 

ท่ีทําการชุมชนบานใตหวย          
หมู 3 

20,000 จํานวน 60 คน ใหความรูแนวทางตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและทําปุย
ชีวภาพ 

6. โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม* 
   

วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 อบต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก 4,075 จํานวน  30 คน ชุมชนดูงานเก่ียวกับ
การคัดแยกขยะ 



 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

วัน/เดือน/ป 
ที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
 

 
สถานที่จัด 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

(คน) 
หมายเหตุ 

1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน (ตอ) 

โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและทัศนศึกษา
ดูงานของชุมชน* 

วันท่ี 3-5 เมษายน 2562 
 

หองประชุม ทต.สามเงา และ      
ดูงาน จังหวัดสมุทรสงคราม 
และจังหวัดเพชรบุรี   

289,000 จํานวน 100 คน -ศึกษาดูงานองคกรท่ีมี
การนอมนําและ
ประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ศึกษาดูงานอาชีพชุมชน 
-ศึกษาดูงานชุมชน
หมูบานนาอยูดานการ
บริหารจัดการขยะ
ภายในชุมชน   
 

1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการสงเสริมกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน           
(TO BE NUMER 1)   
  

ไมไดดําเนินการ - - - ไมไดต้ังงบประมาณ 

2. โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 
 

ไมไดดําเนินการ - - - ดําเนินการโครงการ  
เมล็ดพันธใหม เมื่อวันท่ี 
15 ก.ย.62 หองประชุม
อาคารผูสูงอายุเทศบาล     
ตําบลสามเงา จํานวน 
50 คน ใชงบประมาณ
ของบานพักเด็ก 
 
 
 

 

 



 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
สถานที่จัด 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 

หมายเหตุ 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกันและ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

-วันที่ 19 มิถุนายน 2562 
ประกาศการแสดงเจตจํานง 
เสริมสรางคุณธรรมฯ 

- - - เผยแพร ณ สํานักงาน         
ทต.สามเงา/ลงเวปไซต         
ทต.สามเงา 

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ 

วันท่ี  21 มีนาคม 2562    
(คําส่ังเทศบาลตําบลสามเงา        
ท่ี 139/2562) 

- - - แตงต้ังผูรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล 

2. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 –          
30 กันยายน 2562 

- - - การควบคุมการเบิกจาย
ของแตละสํานัก/กอง 

3. มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 –         
30 กันยายน 2562 

- - - การปฏิบัติตามระเบียบฯ 
กฎหมาย ขอบังคับ 

4. กิจกรรม “เผยแพรขอมลูขาวสารดานการ
จัดซ้ือ- จัดจาง 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 –         
30 กันยายน 2562 

- - - เผยแพรลงเวปไซต         
ทต.สามเงา 

5. โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี                   
(การใหบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ) 

-วันที่ 25 พฤษภาคม 2562  
-วันท่ี 1  มถิุนายน 2562 

-วัดชลประทานรังสรรค 
-โรงเรียนอนุบาลบานทาปุย 

22,464 -ประมาณ  217  คน 
-ประมาณ  185  คน 

-อาํนวยความสะดวกให
ประชาชน เชน การบริการ
ชําระภาษี และ
คาธรรมเนียมตางๆ        
รับเร่ืองรองเรียนรองทุกข
สงเสริมอาชีพ ฯลฯ 

2.3 มาตรการการใชดุลย
พินิจและใชอํานาจหนาท่ีให
เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

1. กิจกรรม “การจัดทําแผนภูมิลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินการบริการ
ประชาชน เปดเผย ณ ที่ทําการ และเวปไซต” 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 –            
30 กันยายน 2562 

- สํานักงาน ทต.สามเงา  
- เวปไซต ทต.สามเงา 

- -  

2. มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนา         
สวนราชการ 

วันท่ี  21 มีนาคม 2562    
(คําส่ังเทศบาลตําบลสามเงา        
ท่ี 139/2562) 

- - - แตงต้ังผูรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล 



 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
สถานที่จัด 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 

หมายเหตุ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 

1. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                      
(การมอบประกาศเกียรติคุณแกพอดีเดน) 

ไมไดดําเนินการ - - -  

2. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ                             
(มอบประกาศเกียรติคุณแกแมดีเดน) 

ไมไดดําเนินการ - - -  

3. โครงการวันเยาวชนแหงชาติ  
(มอบประกาศเกียรติคุณแกเยาวชนดีเดน) 

ไมไดดําเนินการ - - - ดําเนินการโครงการเมล็ด
พันธใหม เมื่อวันที่ 15 ก.ย.
62 หองประชุมอาคาร
ผูสูงอายุเทศบาลตําบล           
สามเงา จํานวน 50 คน         
ใชงบประมาณบานพักเด็ก 

4. โครงการวันเทศบาล* 
(มอบประกาศเกียรติคุณแกบุคคล หนวยงาน
ผูทําคุณประโยชน ชวยเหลือกิจการสาธารณะ 
หรือเขารวมกจิกรรมของเทศบาลฯ)  

ไมไดดําเนินการ - - -  

5. โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี* 
(มอบประกาศเกียรติคุณแกผูมีจิตสาธารณะ) 

ไมไดดําเนินการ - - -  

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

1. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”  

เดือนตุลาคม 2561 - - จํานวน 40 คน พนักงานเทศบาลฯ 

2. มาตรการ “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลสามเงา” 

เดือนตุลาคม 2561 - - จํานวน 6 คน นายกฯ และหัวหนา            
สวนราชการทุกสํานัก/กอง 

3. กิจกรรม “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562 

- - - ทองถิ่นจังหวัด  และ สตง. 



 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

สถานที่จัด 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 
หมายเหตุ 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทาง       
ท่ีเปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี       
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดทุกขั้นตอน 

1. กิจกรรม “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลใหมีประสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน” 
 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562 

- - -  

2. กิจกรรม “การใหความรูตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540” 
 

วันท่ี 17 มกราคม 2562  
(ดําเนินการในโครงการอบรม
เพ่ิมศักยภาพบุคลากร) 

- 12,326 จํานวน 46 คน ใหความรูตามพ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารฯ และมีการทํา
แบบทดสอบกอนและ      
หลังอบรม 

3. กิจกรรม “การรายงานผลการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการอํานวย ความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ               
พ.ศ. 2558” 
 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562 

- - - การยกเลิกการรายงานแบบ 
Zero Copy และเขารวม
โครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการ
ของหนวยงานภาครัฐ 
(Citizen Feedback) 

4. กิจกรรม “การประกาศ เผยแพรแผนจัดหา
พัสดุหรือการจัดซ้ือจดัจาง” 

เดือนตุลาคม 2561 - - - ลงเวปไซตของเทศบาลตําบล
สามเงา 

5. กิจกรรม “การเปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือ 
จัดจางใหสาธารณชนทราบ” 
 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562 

   ลงเวปไซตของเทศบาลตําบล
สามเงา 

6. กิจกรรม “การรายงานผลการเขาเย่ียมชม       
เวปไซตของเทศบาลตําบลสามเงา” 
 

ไมไดดําเนินการ - - -  

7. กิจกรรม “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลสามเงา” 
 
 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 –           
30 กันยายน 2562 

- - - มีเวปไซต , facebook ไลน
กลุมตางๆ เชน คกก.ชุมชน 
ฯลฯ 



 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

สถานที่จัด 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 
หมายเหตุ 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 
 
 
 
 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง วันท่ี 13 มิถุนายน 2562 หองประชุมทต.สามเงา - ประมาณ 58 คน  

2. กิจกรรม “การดําเนินงานของศูนยยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตําบลสามเงา” 

เดือนมีนาคม 2562     
(การดําเนินการติดตาม                
ผูตองราชทัณฑ จํานวน 1 ราย) 

ณ ชุมชนสันประปา - - มีการรายงานการดําเนินงาน
ของศูนยฯ         ทุกวันที่ 4  
ของเดือน 

3. กิจกรรม “การปรับปรุงเวปไซตของเทศบาล          
ใหอํานวยความสะดวกใหประชาชนเขาถึงขอมูล 
ของเทศบาลได” 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –  
30 กันยายน 2562 
(จางเหมาผูดูแลเวปไซต) 

- 120,000 จํานวน 1 คน ปรับปรุงเวปไซตและ             
ลงขอมูลขาวสาร /กิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาลฯ 

4.กิจกรรม “การดําเนินงานดานแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม” 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –  
30 กันยายน 2562 

- - จํานวน 6  คน เหตุรําคาญ 

3.3 การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

1. มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสามเงา 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 - - 10 คน 
(คกก.สนับสนุนฯ) 

 

2. กิจกรรม “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม          
ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ” 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
(โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประชาคมเมือง) 

หองประชุมทต.สามเงา - ประมาณ 58 คน 
 

เปดโอกาสใหประชาชน ผูนํา
ชุมชนและสวนราชการตางๆ 
เขารวมการจัดทําแผนทองถิ่น 

3. มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสามเงา 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 - - จํานวน 17 คน 
(คกก.บริหารศูนยฯ) 

 

4. กิจกรรม “เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการ
ตรวจสอบหรือสังเกตการณในการจัดซ้ือจัดจาง”  

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –  
30 กันยายน 2562 

- - - 
 

 

5. มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

วันที่ 19 พฤศจกิายน 2562 - - จํานวน  12 คน 
(คกก.ติดตามฯ) 

 

6. กิจกรรม “การประเมินผลโครงการ” วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562 

- -  โดยใชแบบประเมินผล
โครงการฯ และในเวปไซต
ของเทศบาลฯ 

7. มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาส่ือศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสามเงา* 

วันที่ 7 มีนาคม 2562 - - จํานวน 10 คน 
(คกก.พิจารณาส่ือฯ) 

 



 

มิติที่  4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

สถานที่จัด 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 
หมายเหตุ 

4.1 มกีารจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตาม ท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด  

1. กิจกรรม “การจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป” 

วันที่ 5 กันยายน 2561  
 

- - จํานวน 1 คน 
 

เสนอแผนประจําปตอ
ผูบริหารกอนส้ินเดือน
กันยายนของทุกป 

2. กิจกรรม “การจัดทํารายงานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในระดับองคกร” 

ภายใน 60 วันนับแตส้ิน
ปงบประมาณ (สําหรับงวด
ส้ินสุด 30 กันยายน 2562) 

- - จํานวน 8 คน  
(คกก.ระดับองคกร) 

วันท่ีรายงานวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2562 

3. กิจกรรม “การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน และการจัดทํา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับสวน
งานยอย” 

วันที่รายงานวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2562 
(สําหรับงวดส้ินสุด ณ 30 
กันยายน 2562 

- - ประมาณ 24 คน 
 

 

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตามชองทาง 
ท่ีสามารถดําเนินการได 

1. กิจกรรม “การรายงานสถิติรายรับ-รายจาย
ประจําปงบประมาณโดยเปดเผย”  

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –  
30 กันยายน 2562 

สํานักงาน ทต.สามเงา - จํานวน 1 คน  

2. กิจกรรม “การสงประกาศงบการเงินประจาํปให
ประชาชนไดรับทราบ” 

อยูในระหวางดําเนินการ 
(ตามระเบียบฯ ภายใน 90 

วันนับแตวันส้ินปงบประมาณ) 

- - - สงอําเภอ,จังหวัด,สตง.จังหวัด, 
คลังจังหวัด และสถิติจงัหวัด 

3. กิจกรรม“เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการ
ตรวจสอบหรือสังเกตการณในการจัดซ้ือจัดจาง” 
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –  
30 กันยายน 2562 

- - - มีการแตงต้ังผูแทนประชาคม
หมูบานรวมเปน คกก. ตรวจรับ
พัสดุ 

4. กิจกรรม “สงเสริมและใหความรูเก่ียวกับพ.ร.บ.
จัดซ้ือจัดจางฯ แกเจาหนาท่ี”  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงแรมเดอะล็อฟท           
รีสอรท กทม. 

16,480 
(คนละ 8,240) 

 

จํานวน 2 คน อบรมโครงการ “ฝกอบรมการ
ปฏิบัติงานในระบบการจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ฯ  
 

5. กิจกรรม “การประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (LPA) ประจําป* 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 
 

หองประชุมทต.สามเงา - ประมาณ  20 คน 
(คกก. และผูท่ีเกี่ยวของ) 

รับการประเมินประสิทธิภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(LPA) ประจําป 2562 



 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

สถานที่จัดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 
หมายเหตุ 

4.3 การสงเสริมบทบาท         
การตรวจสอบของสภาทองถิ่น  

1. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
 - คร้ังท่ี 1 
 - คร้ังท่ี 2 

 
-วันที่ 17 มกราคม  2562 
-วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 

 
-สํานักงาน ทต.สามเงา 
-วัดทาปุย ทต.หนองพลับ 
และ ทต.หัวหิน   

 
12,326 

102,265 

 
-ประมาณ 46 คน 
-ประมาณ 49 คน 

 

 
สมาชิกเทศบาลฯ ได          
เขารวมโครงการฯ ดวย 

2. กิจกรรม “การเขารวมฝกอบรม
หลักสูตรเก่ียวกับงานกิจการสภาทองถิ่น” 

-วันที่ 14 มิถุนายน 2562 
 
 
 
-วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 
 
 
-วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
 
-วันที่ 5-8 กันยายน 2562 

-ณ หอประชุม อบจ.ตาก 
 
 
 
-ศูนยประชุมแสดงสินคา
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา         
จ.เชียงใหม 
-โรงแรมเวียงตากริเวอรไซด 
อําเมอืงตาก จังหวัดตาก 
-โรงแรมเชียงใหมออรคิด          
จ.เชียงใหม 

- 
 
 

 
4,622 

 
 
 
- 
 

7,900 

จํานวน 2 คน 
 
 
 

จํานวน 1 คน 
 
 
 

จํานวน 1 คน 
 

จํานวน 1 คน 
 

-สัมมนาเรื่องประกาศ
เจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตและ
เตรียมการเลอืกต้ัง 
-สัมมนาทางวิชาการสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย 
 
-สัมนาเร่ืองเลือกต้ังทองถิ่น
ครั้งใหญใกลถึง 
-อบรม “การบริหารราชการ
ทองถิ่น ภายใต
พระราชบัญญัติท่ีกําหนดใหม 

3. กิจกรรมสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร            
ทุกขั้นตอนได 

1. ประชุมวิสามัญ วันท่ี 18 มกราคม 
2562  
2. ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก           
วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562  
3. ประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 วันท่ี 27 
มิถุนายน 2562  
4. ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก            
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 1 มีนาคม 2562 
5. ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3             
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 

หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลสามเงา 

492 
 

417 
 

434 
 

417 
 

362 
 

จํานวน 8 คน 
 

จํานวน  10 คน 
 

จํานวน  10 คน 
 

จํานวน  11 คน 
 

จํานวน  10 คน 

-การประชุมสภาฯ 
ปงบประมาณ 2562           
มีท้ังหมด 7 คร้ัง มีการเปด
โอกาสใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ไดซักถาม/ ตรวจสอบฝาย
บริหารทุกขั้นตอน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

สถานที่จัดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 
หมายเหตุ 

  (ตอ) 6. ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 สิงหาคม 2562 
7. ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
วันท่ี 27 กันยายน 2562  

หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลสามเงา 

2,880 
 

525 

จํานวน  10 คน 
 

จํานวน 10 คน 

 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาค        
สวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

1. มาตรการติดปายประชาสัมพันธรณรงค
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  
 

อยูในระหวางดําเนินการ 
 

- - - ภายในเดือนธันวาคม 2562  

2. มาตรการติดปายพระบรมราโชวาทการ
ประพฤติตนเปนขาราชการท่ีดี 

อยูในระหวางดําเนินการ - - - ภายในเดือนธันวาคม 2562 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาค        
สวนเพ่ือตอตานการทุจริต (ตอ) 

3. มาตรการการสงเสริมและพัฒนา
เครอืขายดานการปองกันการทุจริต 
(ทํา Mou กับหนวยงานภาครัฐและองคกร
อิสระ) 

ไมไดดําเนินการ - - - (ปงบประมาณ 2562             
ไมมีการทํา Mou กับหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระ) 

4. กิจกรรม “ทําปายประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต” 

-เดือนกรกฎาคม 2562  
 

บอรดประชาสัมพันธ             
ณ ท่ีทําการชุมชน 
 

- จํานวน 6 ชุมชน  



 
16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ               
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ดาํเนินการแลว้ ไม่ไดด้าํเนินการ อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองและฝายบริหารขาราชการการเมือง              
ฝายสภาทองถ่ินและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลสามเงา 

 

             

            

 

 



ณ วัดทาปุย 

 

 

 

ณ เทศบาลตําบลหนองพลับ และเทศบาลตําบลหัวหิน 

    



กิจกรรมทบทวนปรับปรุงประมวลจริยธรรม                                                                                        

(ทาํแบบทดสอบประมวลจริยธรรมกอนและหลังอบรม) 

   

 
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน  

 
โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน 

 

 

 



 

โครงการสนับสนุนการเรยีนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

              

 

 

 

 



 

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของชุมชน 

 

 

 

 

 

 



 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

(เผยแพรลงเวปไซตของเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 



 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกอปท. ปลัดอปท.และหัวหนาสวนราชการ 
 

 
 

กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
(พ.ศ. 2562) 

 



 

มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ (พ.ศ. 2562) 

(อางระเบียบฯ ในการเบิกจายและรับรองความถูกตอง) 

 

       
 

กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ-จัดจาง 

 

 



 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  

(การใหบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบตัิ) 

 

 
 

       
 

       
 

 



 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

กิจกรรมการจัดทําแผนภูมิลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินการบริการประชาชน 
เปดเผย ณ ท่ีทําการ และเวปไซต 

 
 

                 
 
 

 
 

 



มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

 

 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ  หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

มาตรการ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
(พนักงานเทศบาล) 

 

    



 

มาตรการ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลสามเงา 
(นายกฯ และหัวหนาสวนราชการ) 

 

 
 

           



 

กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอสิระ 

 

               
 

 

              
 
 
 



 
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ        
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

กิจกรรมปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
    

                
 

 

กิจกรรมการใหความรูตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

  
 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการรายงานผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการประกาศเผยแพรแผนจดัหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจาง 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

กิจกรรมการเปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือจดัจางใหสาธารณชนทราบ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

กิจกรรมจดัใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลสามเงา 

 

 

     



3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง 
 

 

 
 



 

กิจกรรมการดําเนนิงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลสามเงา 

(ติดตามผูตองราชทัณฑ) 

 

       
 

 

 

กิจกรรมการปรบัปรุงเวปไซตของเทศบาล 

ใหอํานวยความสะดวกใหประชาชนเขาถึงขอมูลของเทศบาลฯ ได 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการดําเนินงานดานแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสามเงา 
 
 

 
 

กิจกรรมสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
(โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง) 

 

 
 



มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสามเงา 

 

   
 

กิจกรรมเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการตรวจสอบหรือสังเกตการณในการจัดซ้ือจดัจาง 

(แตงตั้งตัวแทนประชาคมหมูบานรวมเปนคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส) 

 

               
 



 

มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการประเมินผลโครงการ 

 

 

                 
 



 

มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาสื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสามเงา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

 

กิจกรรมการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 

 
 

กิจกรรมการจดัทํารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองคกร 

 



 

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

และการจัดทํารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 

 

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทาง           

ที่สามารถดําเนินการได 

 

กิจกรรมการรายงานสถิติรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณโดยเปดเผย 

          
 

กิจกรรมเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการตรวจสอบหรือสังเกตการณในการจัดซ้ือจดัจาง 

(แตงตั้งตัวแทนประชาคมหมูบานเขารวมเปนคกก.ตรวจรับพัสดุ) 

    
 

 



 

กิจกรรมสงเสริมและใหความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.จดัซื้อจัดจางฯ แกเจาหนาท่ี 

(สงเจาหนาท่ีฝกอบรม) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (LPA) ประจําป 

(ประจําป 2562) 

 

 

      

    

 



 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

โครงการอบรมเพิ่มศกัยภาพบุคลากร 

 

 
 

 

                        
 
 

                
 
 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารทุกข้ันตอนได 

 

 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

 

กิจกรรมทําปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

 

1. ณ  ที่ทําการชุมชนรวมใจพัฒนา 

 
 

2. ณ ที่ทําการชุมชนทาพิมาน 

 

3. ณ ที่ทําการชุมชนบานใตคลอง 

 
 



 

4. ณ ท่ีทําการชุมชนบานใตหวย 

 
 

5. ณ ที่ทําการชุมชนบานทาโปง 

 
 

6. ณ ที่ทําการชุมชนสันประปา 

 


