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คำนำ 

  การปองกันการทุจริตนับเปนเรื่องสำคัญไมนอยไปกวาการปราบปรามการทุจริต  เพราะเปน

การดับปญหาที ่สาเหตุซึ ่งหากปลอยใหมีการทุจริตเกิดขึ ้นก็จะสรางปญหาความเสียหายแกสังคมและ

ประเทศชาติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว  

3 ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศ                

ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ

ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ

และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ               

โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับ

การประเมินดัชนีการร ับร ู การทุจร ิต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม น อยกวาร อยละ 50                

ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 

เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทาง

ทุจร ิตประพฤติ ม ิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้                   

ยุทธศาสตร ที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการ

ทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

  ด ังน ั ้น  เทศบาลตำบลสามเงา    จ ึงได จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการป องก ันการท ุจร ิตส ี ่ป                             

(พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  ของเทศบาลตำบลสามเงาขึ้น เพ่ือเปนการขับเคลื่อนนโยบาย

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564)  ตอไป 
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สวนที่ 1 
บทนำ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื ้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลำดับตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน           
ในสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชัน และมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption  Perception Index- CPI)  ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 

International-IT)  พบวา  ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555-2558 อยู ท ี ่ 35-38 คะแนน                      
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก  และอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย 
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง   

 ปจจุบันยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยู เปนฉบับที ่ 3 เริ ่มจากป         
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิ ในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด        
ไทยทั ้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื ่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู การทุจริต 
(Corruption  Perception Index- CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ ้นไดนั ้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที ่ส ูงขึ ้น เจาหนาที ่ของรัฐและประชาชน                       
ตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได
กำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต 
 ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption  Perception Index- CPI) 
 
 

/ดังนั้น.... 
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 ดังนั ้น เพื ่อใหการดำเนินการขับเคลื ่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเก ิดผล                 
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลตำบลสามเงาจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปรงใส  สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลสามเงา จึงไดมีการประชุมทบทวน ปรับปรุง 
และเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลสามเงา และรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี ่ป                     
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลสามเงาขึ้น  เพื ่อกำหนดแนว
ทางการขับเคลื ่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผ านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ                   
ที่เปนรูปธรรมและสอดคลองกับการดำเนินงานใหมากที ่สุด อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ                   
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

2. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลสามเงา 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบรหิาร  บุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงารวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสามเงาเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people  ’s  participation) และตรวจสอบ (people  ’s  
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสามเงา 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลสามเงา 

3. เปาหมาย  
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา  รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่น มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการของเทศบาลตำบลสามเงา      
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสามเงา               
ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ  ควบคมุและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
 5) เทศบาลตำบลสามเงามีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติ                
มิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

/4.ประโยชน..... 
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4. ประโยชนของการจัดทำแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงารวมถึง
ประชาชน ในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) เทศบาลตำบลสามเงาสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี                 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ที่มีจิตสำนึกรักทองถ่ิน  อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลสามเงาทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) เทศบาลตำบลสามเงามีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ             
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกัน            
เปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 
 
 



สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป                                                                                                                             

(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงครั้งที่ 3                                                                                                                             

ของเทศบาลตำบลสามเงา 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจรติ 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หนวยงาน
รับผดิชอบ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.1 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักแกบุคลากร 
ท้ังขาราชการการเมืองฝาย
บริหารขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ินและฝาย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1.1.1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานการเจาหนาที่) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป หนา 90 
ลำดับที่ 1 งบเทศบาล) 
 

1.1.2 มาตรการ “ทบทวนปรับปรุงประมวล
จริยธรรมและประกาศใชอยางจริงจัง” 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานการเจาหนาที่) 

 

1.2 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 กิจกรรมการใหความรูเก่ียวกับภาษี
ทองถิ่น 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 กองคลัง 
(งานจัดเก็บรายได) 

 

1.2.2  โครงการบริหารจัดการขยะ 
 

100,000 100,000 
 

100,000 100,000 กองสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป หนา 85 
ลำดับที่ 7 งบเทศบาล)  

1.2.3 โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป หนา 81 
ลำดับที่ 8 งบเทศบาล) 

1.2.4 โครงการสนับสนุนการเรียนรูตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป หนา 81  
ลำดับที่ 5 งบเทศบาล) 

1.2.5 โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม* 
   

- 50,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป หนา 85 
ลำดับที่ 6 งบเทศบาล) 

1.2.6 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและ            
ทัศนศึกษาดูงานของชุมชน* 

- 300,000 300,000 300,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป หนา 81 
ลำดับที่ 7 งบเทศบาล) 
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มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต (ตอ) 

ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.3 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 กิจกรรมสงเสริม และสรางจิตสำนึก         
แกเด็กและเยาวชน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

มีการอบรมใหเด็กและเยาวชนมี
จิตสำนึกและความตระหนักดาน
ความซ่ือสัตยสุจริต การตอตาน       
การทุจริต และการมีจิตสาธารณะ     
 

1.3.2 โครงการวันเด็กแหงชาติ* 
 

- - 20,000 45,000 กองการศึกษา 
 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป หนา 82 
ลำดับที่ 10 งบเทศบาล และ
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-
2564 แกไข คร้ังที่ 1 ลำดับที่  2 
หนา 3) 
มีการสรางจิตสำนึกใหเด็กและ
เยาวชนมีความซ่ือสัตยสุจริต     
การตอตานการทุจรติ และการ           
มีจิตสาธารณะ 
 

1.3.3 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
ของเด็กและเยาวชน*  
 

- - 100,000 130,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป หนา 82 
ลำดับที่ 10 งบเทศบาล และ
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-
2564 แกไข คร้ังที่ 1 ลำดับที่  1 
หนา 6)  
มีการสรางจิตสำนึกใหเด็กและ
เยาวชนมีความซ่ือสัตยสุจริต     
การตอตานการทุจริต และการ     
มีจิตสาธารณะ 
 

รวมมิติท่ี 1 ………1…..…มาตรการ.......2.......กิจกรรม                
.........8.......โครงการ 

460,000 810,000 910,000 965,000   
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกันและ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

- 
 

- 
 

- 
 

- หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

-จัดทำประกาศเจตนารมณการ
ปองกนัและตอตานการทุจริต 
คอรรัปชั่น 

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบตัิราชการ 
 

2.2.1 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงิน   
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป” 

- - - - ทุกสำนัก/กอง -มกีารจัดทำสมุดคุมเงิน
งบประมาณของทุกสำนัก/กอง 

2.2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการ     
ใชจายเงินงบประมาณ 

- - - - ทุกสำนัก/กอง -มกีารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับ 

2.2.3 กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสาร       
ดานการจัดซื้อ-จัดจาง 

- - - - กองคลงั 
(งานพัสดุฯ) 

-มกีารเผยแพรขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อ-จัดจาง ตามระเบียบพัสดฯุ 

2.2.4 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่            
(การใหบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพงึ
พอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ) 
 

100,000 40,000 60,000 40,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานธุรการ) 

 
 

(แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 92 
ลำดับที่ 7 งบเทศบาล และ
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-
2564 แกไข คร้ังที่ 1 ลำดับที่  4 
หนา 10) 
-มกีารออกหนวยเคล่ือนที่
ใหบริการประชาชนในพื้นที่ทุก
เพศทุกวยัอยางทั่วถึง  

2.3 มาตรการการใชดุลย
พินิจและใชอำนาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ี

2.3.1 กิจกรรม “การจัดทำแผนภูมิลด
ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลาดำเนินการ
บริการประชาชน เปดเผย ณ ที่ทำการ และ
เว็บไซต” 
 

- - - - ทุกสำนัก/กอง  

2.3.2 มาตรการการออกคำสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหนา สวนราชการ 
 

- - 
 

- - สำนกัปลดัเทศบาล 
(งานการเจาหนาที่) 

-มกีารทำคำสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต (ตอ) 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บคุคลในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
 
 

2.4.1 กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก
เยาวชน 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

2.4.2 โครงการวันเทศบาล* 
(มอบประกาศเกียรติคณุแกบุคคล 
หนวยงานผูทำคุณประโยชน ชวยเหลือ
กิจการสาธารณะ 
หรือเขารวมกจิกรรมของเทศบาลฯ) 

- 3,000 3,000 40,000 สำนกัปลดัเทศบาล 

 
(แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 91 
ลำดับที่ 4 งบเทศบาล และ และ
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-
2564 แกไข คร้ังที่1 ลำดับที่  2 
หนา 10) 

 
2.4.3 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่* 
(มอบประกาศเกียรติคณุแกผูมีจิต
สาธารณะ) 

- 3,000 60,000 40,000 สำนักปลัดเทศบาล (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 92 
ลำดับที่ 7 งบเทศบาล และ
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-
2564 แกไข คร้ังที่ 1 ลำดับที่  4 
หนา 10)   

2.5 มาตรการจดัการในกรณี
ไดทราบ หรอืรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 

2.5.1 มาตรการ “จัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”  
 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานการเจาหนาที่) 

-มกีารทำบันทึกขอตกลง              
(ตัวชี้วัดรายบุคคล) 

2.5.2 มาตรการ “การจัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสามเงา” 
 

- - - - สำนักปลัด 
(งานการเจาหนาที่) 

-มกีารทำบันทึกขอตกลงของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ 

2.5.3 กิจกรรม “ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกร
อิสระ” 
 
 

    -  

รวมมิติท่ี 2 ………4…..…มาตรการ........6.......กิจกรรม                
........3.........โครงการ 

100,000 46,000 123,000 120,000   
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หนวยงาน
รับผดิชอบ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อำนวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน 

3.1.1  กิจกรรม “ปรับปรุงศูนยขอมลูขาวสาร
ของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- สำนักปลัดเทศบาล 
 

 
 

3.1.2 กิจกรรม “การใหความรูตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   
พ.ศ.2540” 
 
 

- - 
 

- - สำนักปลัดเทศบาล  

3.1.3 กิจกรรม “การประกาศ เผยแพร     
แผนจัดหาพัสดหุรือการจัดซื้อจัดจาง” 
 
 

- - 
 

- - กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

 

3.1.4 กิจกรรม “การเปดเผยขอมูลผลการ
จัดซื้อจัดจางใหสาธารณชนทราบ” 
 
 

- - - - กองคลงั 
(งานพัสดุ) 

 

3.1.5 กิจกรรม “การรายงานผลการเขาเย่ียม
ชมเว็บไซตของเทศบาลตำบลสามเงา” 
 
 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 
 

 

3.1.6 กิจกรรม “จัดใหมีชองทางที่ประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลสามเงา” 
 
 

- 
 

- - - สำนักปลัดเทศบาล 
 

 

8 



 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน (ตอ) 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หนวยงาน
รับผดิชอบ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.2 การรับฟงความคิดเห็นการ
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง 20,000 20,000 100,000 30,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานวิเคราะหฯ) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป หนา 
92 ลำดับที่ 10 งบเทศบาล 
และ และแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2564 แกไข  
คร้ังที่1 ลำดับที่ 5 หนา 10) 

3.2.2 กิจกรรม “การดำเนินงานของศูนยยุติธรรมชมุชน
เทศบาลตำบลสามเงา” 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

3.2.3 กิจกรรม “การปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาล         
ใหอำนวยความสะดวกใหประชาชนเขาถึงขอมูลของ
เทศบาลได” 

108,000 120,000 120,000 120,000 สำนักปลัดเทศบาล  

3.2.4 กิจกรรม “การดำเนินงานดานแกไขเหตุ
เดือดรอนรำคาญ ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม” 

- - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

3.3 การสงเสรมิใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 

3.3.1 มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานวิเคราะหฯ) 

 

3.3.2 กิจกรรม “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทำแผนงาน/โครงการ” 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานวิเคราะหฯ) 

 

3.3.3 มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา 

- - - - กองการศึกษา  

3.3.4 กิจกรรม “เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการ
ตรวจสอบหรือสังเกตการณในการจัดซ้ือจัดจาง”  

- - - - กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

 

3.3.5 มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานวิเคราะหฯ) 

 

3.3.6 กิจกรรม “การประเมินผลโครงการ” - - - - ทุกสำนัก/กอง  

3.3.7 มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาสื่อศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา* 

- - - - กองการศึกษา  

รวมมิติท่ี 3 …..4.......มาตรการ......12......กิจกรรม 
.......1.........โครงการ 

128,000 140,000 220,000 150,000   
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตาม 
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กำหนด  

4.1.1 กิจกรรม “การจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำป” 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป
ตามระเบียบฯ 

4.1.2 กิจกรรม “การจัดทำรายงานการจัดวาง
ระบบควบคมุภายในระดับองคกร” 

- - 
 

- - หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

 

จัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุม
ภายในระดับองคกร 

4.1.3 กิจกรรม “การตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน และ
การจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย” 
 

- - 
 

- - ทุกสำนัก/กอง ติดตามประเมินผลตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการจัด
วางระบบควบคุมภายในระดับสวนงาน
ยอย 

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่สามารถ 
ดำเนินการได 

4.2.1 กิจกรรม “การรายงานสถิติรายรับ-
รายจายประจำปงบประมาณโดยเปดเผย”  
 

- - - - กองคลัง 
(งานการเงนิและบัญชี) 

 

4.2.2 กิจกรรม “การสงประกาศงบการเงิน
ประจำปใหประชาชนไดรับทราบ” 
 

- - - - กองคลัง 
(งานการเงนิและบัญชี) 

 

4.2.3 กิจกรรม“เปดโอกาสใหประชาชนเขารวม
ในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ   ในการจัดซื้อ
จัดจาง” 
 

- - - - กองคลัง 
(งานพัสดุฯ) 

 

4.2.4 กิจกรรม “สงเสริมและใหความรูเก่ียวกับ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ แกเจาหนาที่”  
 

- - 20,000 20,000 ทุกสำนัก/กอง  

4.2.5 กิจกรรม “การประเมินประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ประจำป* 
 

- - - - ทุกสำนัก/กอง  
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.3 การสงเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น  

4.3.1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานการเจาหนาที่) 

(แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 90 
ลำดับที่ 1 งบเทศบาล) 
 

4.3.2 กิจกรรม “การเขารวมฝกอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับงานกิจการสภาทองถิ่น” 

120,000 120,000 
 

120,000 120,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานกิจการสภาฯ) 

 

 

4.3.3 กิจกรรมสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  ฝายบรหิาร           
ทุกข้ันตอนได 

- - 
 

- - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานกิจการสภาฯ) 

เปดโอกาสใหสมาชิกสภา เทศบาลฯ 
สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารในการประชุมสภาฯ         
ทุกคร้ัง 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต 

4.4.1 มาตรการติดปายประชาสัมพันธรณรงค
ตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน 
 

10,000 10,000 10,000 - สำนักปลัดเทศบาล 
 

ติดปายรณรงคตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น 

4.4.2 มาตรการติดปายพระบรมราโชวาทการ
ประพฤติตนเปนขาราชการที่ดี  
 

10,000 10,000 10,000 - สำนักปลัดเทศบาล 
 

 

4.4.3 กิจกรรม “ทำปายประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต”  
 

- - - - หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

 

รวมมิติท่ี 4 .......2.....มาตรการ.......11......กิจกรรม.......
1......โครงการ 

390,000 390,000 410,000 390,000   
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