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คำนำ 

  การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต  เพราะเป็น
การดับปัญหาที่สาเหตุซึ ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและ
ประเทศชาติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตม าแล้ว  
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ                 
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ               
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจร ิต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50                
ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจร ิตประพฤติม ิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ด ังนี้                   
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช.                 
ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยาย
กรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)                    
ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

  ด ั งน ั ้น  เทศบาลตำบลสามเงา  จ ึ ง ได ้ จ ั ดทำแผนปฏ ิบ ั ต ิ ก ารป ้ องก ั น การท ุ จ ริ ต                            
(พ.ศ.2561-2565)   ของเทศบาลตำบลสามเงา   เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย              
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564)  ต่อไป 

 

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เทศบาลตำบลสามเงา 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน           
ในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption  Perception Index- CPI)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International-IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู ่ที ่ 35-38 คะแนน                      
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก  และอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง   

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ ่มจากปี         
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิ ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด        
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื ่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต 
(Corruption  Perception Index- CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ ้นได้นั ้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที ่ส ูงขึ ้น เจ้าหน้าที ่ของรัฐและประชาชน                       
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perception Index- CPI) 
 

 

/ดังนั้น.... 



2 
 

 ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินการขับเคลื ่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล                  
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลตำบลสามเงาจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลสามเงา จึงได้มีการประชุมทบทวน ปรับปรุง 
และเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลสามเงา และรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี                     
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลสามเงาขึ้น  เพื่อกำหนดแนว
ทางการขับเคลื ่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ                   
ที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับการดำเนินงานให้มากที่สุด อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ                   
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงา 
 2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงารวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลสามเงาเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people  ’s  participation) และตรวจสอบ (people  ’s  
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสามเงา 
 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลสามเงา 

3. เป้าหมาย  
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลสามเงา      
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสามเงา               
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 5) เทศบาลตำบลสามเงามีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติ                
มิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

/4.ประโยชน์..... 
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4. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงารวมถึง
ประชาชน ในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) เทศบาลตำบลสามเงาสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                 
(Good Governance) มคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น  อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลสามเงาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) เทศบาลตำบลสามเงามีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ             
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน            
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 



ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                            
(พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากร 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

200,000 200,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 90 
ลำดับที่ 1 งบเทศบาล  และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 แก้ไข  ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 1 
หน้า 10) 

1.1.2 กิจกรรมทบทวนให้ความรู้เรื่อง
จริยธรรม 

- - - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

เปลี่ยนจากชื่อเดิม มาตรการ 
“ทบทวนปรับปรุงประมวลจริยธรรม
และประกาศใช้อย่างจริงจัง” ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2564-2565 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง 
(งานจัดเก็บรายได้) 

 

1.2.2  โครงการบริหารจัดการขยะ 
 

100,000 100,000 
 

100,000 - 100,000 กองสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 85 
ลำดับที่ 7 งบเทศบาล)  

1.2.3 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 
 

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

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 81 
ลำดับที่ 8 งบเทศบาล) 

1.2.4 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 81  
ลำดับที่ 5 งบเทศบาล) 

1.2.5 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   

- 50,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 85 
ลำดับที่ 6 งบเทศบาล และ และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 แก้ไข  ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 3 
หน้า 7) 

1.2.6 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและ            
ทัศนศึกษาดูงานของชุมชน 

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

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 81 
ลำดับที่ 7 งบเทศบาล ) 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 กิจกรรมส่งเสริม และสร้างจิตสำนึก         
แก่เด็กและเยาวชน 
 

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

มีการอบรมให้เด็กและเยาวชนมี
จิตสำนึกและความตระหนักด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้าน       
การทุจริต และการมีจิต
สาธารณะ      
 

1.3.2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 

- - 20,000 - 45,000 กองการศึกษา 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 
82 ลำดับที่ 10 งบเทศบาล 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 แก้ไข คร้ังที่ 1 
ลำดับที่  2 หน้า 3) 
 

1.3.3 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
ของเด็กและเยาวชน 
 

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

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 
82 ลำดับที่ 10 งบเทศบาล 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 แก้ไข คร้ังที่ 1 
ลำดับที่  1 หน้า 6)  
มีการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและ
เยาวชนมีความซื่อสัตย์สุจริต     
การต่อต้านการทุจริต และการ     
มีจิตสาธารณะ 
 

รวมมิติที่ 1 ………-…..…มาตรการ.......3.......กิจกรรม                
.........8.......โครงการ 

460,000 810,000 910,000 340,000 915,000   
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

- 
 

- 
 

- 
 

- - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

-จัดทำประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน   
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

- - - - - ทุกสำนัก/กอง -มีการจัดทำสมุดคุมเงิน
งบประมาณของทุกสำนัก/กอง 

2.2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ          
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

- - - - - ทุกสำนัก/กอง -มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ 

2.2.3 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร       
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

- - - - - กองคลัง 
(งานพัสดุฯ) 

-มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 

2.2.4 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่            
(การให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ     
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ) 
 

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

 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 
92 ลำดับที่ 7 งบเทศบาล และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 แก้ไข คร้ังที่ 1 ลำดับที่  
4 หน้า 10) 
-มีการออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่           
ทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง  

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 กิจกรรมการจัดทำแผนภูมิลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการบริการ
ประชาชน เปิดเผย ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ 

- - - - - ทุกสำนัก/กอง  

2.3.2 กิจกรรมการออกคำสั่งมอบหมาย         
ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 

- - 
 

- - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

เปลี่ยนจากช่ือเดิม มาตรการการ
ออกคำสั่งมอบหมาย         
ของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า         
ส่วนราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2564-2565 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 

2.4.1 กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่
เยาวชน 

- - - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

2.4.2 โครงการวันเทศบาล 
(มอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล 
หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะ 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลฯ) 

- 3,000 3,000 40,000 40,000 สำนักปลัดเทศบาล 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 
91 ลำดับที่ 4 งบเทศบาล และ 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 แก้ไข คร้ังที่ 1 
ลำดับที่  2 หน้า 10) 

2.4.3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
(มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีจิต
สาธารณะ) 

- 3,000 60,000 40,000 40,000 สำนักปลัดเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 
92 ลำดับที่ 7 งบเทศบาล และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 แก้ไข คร้ังที่ 1 ลำดับที่ 4 
หน้า 10)   

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 

2.5.1 กิจกรรมการจัดทำข้อตกลง            
การปฏิบัติราชการ 
 

- - - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

เปลี่ยนจากช่ือเดิม มาตรการ
จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(มีการทำบันทึกข้อตกลง/ตัวช้ีวัด
รายบุคคล) 

2.5.2 กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสามเงา 
 

- - - - - สำนักปลัด 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

เปลี่ยนจากช่ือเดิม มาตรการการ
จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลฯ (มีการทำบันทึก
ข้อตกลงของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ)  

2.5.3 กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ 

- - - - - ทุกสำนัก/กอง  

รวมมิติที่ 2 ……1..…มาตรการ........9.......กิจกรรม                
........3.........โครงการ 

100,000 46,000 123,000 120,000 120,000   
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1  กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - สำนักปลัดเทศบาล 
 

 
 

3.1.2 กิจกรรมการให้ความรู้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ.2540 
 
 

- - 
 

- - - สำนักปลัดเทศบาล  

3.1.3 กิจกรรมการประกาศเผยแพร่แผนจัดหา
พัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง” 
 
 

- - 
 

- - - กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

 

3.1.4 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 
 
 

- - - - - กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

 

3.1.5 กิจกรรมการรายงานผลการ                  
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล           
สามเงา 
 
 

- - - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานประชาสัมพันธ์) 

 

 

3.1.6 กิจกรรม จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสามเงา 
 
 

- 
 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน (ต่อ) 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชาคมเมือง 

20,000 20,000 100,000 30,000 30,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 
92 ลำดับที่ 10 งบเทศบาล 
และ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข  
ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 5 หน้า 10) 

3.2.2 กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา 

- - - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

3.2.3 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของ
เทศบาลให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลของเทศบาลได้ 

108,000 120,000 120,000 180,000 180,000 สำนักปลัดเทศบาล  

3.2.4 กิจกรรมการดำเนินงานด้านแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

3.3.1 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
สามเงา 

- - - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

เปลี่ยนจากช่ือเดิม มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2564-2565 

3.3.2 กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 

- - - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

 

3.3.3 กิจกรรมคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา 

- - - - - กองการศึกษา เปลี่ยนจากช่ือเดิม มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศพด.ฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2564-2565 

3.3.4 กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์            
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- - - - - กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

 

3.3.5 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- - - - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

เปลี่ยนจากชื่อเดิม มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนฯ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2564-2565 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน (ต่อ) 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3.6 กิจกรรมการประเมินผลโครงการ - - - - - ทุกสำนัก/กอง  

3.3.7 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
สื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา 

- - - - - กองการศึกษา เปลี่ยนจากช่ือเดิม มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
สื่อศพด.ฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2564-2565 

รวมมิติที่ 3 …..-.......มาตรการ......16......กิจกรรม 
.......1.........โครงการ 

128,000 140,000 220,000 210,000 210,000   
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตาม 
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด  

4.1.1 กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีตามระเบียบฯ 

4.1.2 กิจกรรมการจัดทำรายงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในระดับองค์กร 

- - 
 

- - - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 

จัดทำรายงานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในระดับองค์กร 

4.1.3 กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
และการจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อย 
 

- - 
 

- - - ทุกสำนัก/กอง ติดตามประเมินผลตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน และ
จัดทำรายงานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ย่อย 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

4.2.1 กิจกรรมการรายงานสถิติรายรับ-
รายจ่ายประจำปีงบประมาณโดยเปิดเผย”  
 

- - - - - กองคลัง 
(งานการเงินและบัญชี) 

 

4.2.2 กิจกรรมการส่งประกาศงบการเงิน
ประจำปีให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

- - - - - กองคลัง 
(งานการเงินและบัญชี) 

 

4.2.3 กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
รว่มในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์ในการ
จดัซื้อจัดจ้าง 
 

- - - - - กองคลัง 
(งานพัสดุฯ) 

 

4.2.4 กิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ แก่เจ้าหน้าที่ 
 

- - 20,000 20,000 20,000 ทุกสำนัก/กอง  

4.2.5 กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 
 

- - - - - ทุกสำนัก/กอง  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  

4.3.1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

200,000 200,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หน้า 
90 ลำดับที่ 1 งบเทศบาล 
เทศบาล  และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
แก้ไข คร้ังที่ 1 ลำดับที่ 1        
หน้า 10) 

4.3.2 กิจกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับงานกิจการสภาท้องถิ่น” 

120,000 120,000 
 

120,000 120,000 120,000 สำนักปลัดเทศบาล 
(งานกิจการสภาฯ) 

 

 

4.3.3 กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายบริหาร           
ทุกข้ันตอนได้ 

- - 
 

- - - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานกิจการสภาฯ) 

เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา 
เทศบาลฯ สอบถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ในการประชุมสภาฯ ทุกคร้ัง 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 

10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 สำนักปลัดเทศบาล 
 

เปลี่ยนชื่อจากเดิมมาตรการ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-
2565 

4.4.2 กิจกรรมติดป้ายพระบรมราโชวาทการ
ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี  
 

10,000 10,000 10,000 - - สำนักปลัดเทศบาล 
 

เปลี่ยนชื่อจากเดิมมาตรการ
ติดป้ายพระบรมราโชวาทการ
ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่
ด ีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-
2565 

4.4.3 กิจกรรมทำป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 
 

- - - - - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 

รวมมิติที่ 4 .......-.....มาตรการ.......13......กิจกรรม
...........1......โครงการ 

390,000 390,000 410,000 345,000 345,000   
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