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(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 

 

 

 

 

ของ 

เทศบาลตำบลสามเงา 

อำเภอสามเงา    จังหวัดตาก 



คำนำ 

  การป&องกันการทุจริตนับเป2นเร่ืองสำคัญไม;น<อยไปกว;าการปราบปรามการทุจริต  เพราะเป2น

การดับปBญหาท่ีสาเหตุซ่ึงหากปล;อยให<มีการทุจริตเกิดข้ึนก็จะสร<างปBญหาความเสียหายแก;สังคมและ

ประเทศชาติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได<จัดทำยุทธศาสตรRว;าด<วยการป&องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล<ว  3 

ฉบับ ปBจจุบันท่ีใช<อยู;เป2นฉบับท่ี 3 เร่ิมจากปV พ.ศ. 2560 จนถึงปV พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ;งสู;การเป2นประเทศ                

ท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป2นสังคมมิติใหม;ท่ีประชาชนไม;เพิกเฉยต;อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได<รับ

ความร;วมมือจากฝ̀ายการเมือง หน;วยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษRรักษาผลประโยชนRของชาติ

และประชาชนเพ่ือให<ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด<านความโปร;งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ               

โดยกำหนดวิสัยทัศนR “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต<านทุจริต” มีเป&าหมายหลักเพ่ือให<ประเทศไทยได<รับ

การประเมินดัชนีการรับรู<การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม;น<อยกว;าร<อยละ 50                

ในปV พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได<น้ัน การบริหารงานภาครัฐต<องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน 

เจ<าหน<าท่ีของรัฐและประชาชนต<องมีพฤติกรรมแตกต;างจากท่ีเป2นอยู;ในปBจจุบัน ไม;ใช<ตำแหน;งหน<าท่ีในทาง

ทุจริตประพฤติ มิชอบ โดยได<กำหนดยุทธศาสตรRการดำเนินงานหลักออกเป2น 6 ยุทธศาสตรR ดังน้ี ยุทธศาสตรR 

ท่ี 1 สร<างสังคมท่ีไม;ทนต;อการทุจริต  ยุทธศาสตรRท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต;อต<านการทุจริต 

ยุทธศาสตรRท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรRท่ี 4 พัฒนาระบบป&องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรRท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรRท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนี           

การรับรู<การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

  ดังน้ัน    เทศบาลตำบลสามเงา    จึงได< จัดทำแผนปฏิ บั ติการป&องกันการทุจริต ส่ีปV                             

(พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 2  ของเทศบาลตำบลสามเงาข้ึน เพ่ือเป2นการขับเคล่ือนนโยบาย

ตามยุทธศาสตรRชาติว;าด<วยการป&องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564)  ต;อไป 

 

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป.องกันการทุจริตส่ีป7ฯ 

เทศบาลตำบลสามเงา 

            ธันวาคม  2562 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง                                                                                                                  หนUา 

สVวนท่ี 1 บทนำ           

หลักการและเหตุผล                                                                                             1 

วัตถุประสงคRของการจัดทำแผน                                                                                2 

เป&าหมาย                                                                                                          2     

 ประโยชนRในของการจัดทำแผน                                                                                 3       

 

สVวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป.องกันการทุจริตส่ีป7 (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง        คร้ังท่ี 

2  ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 มิติท่ี 1 การสร<างสังคมท่ีไม;ทนต;อการทุจริต           4 

 มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป&องกันการทุจริต           6 

 มิติท่ี 3 การส;งเสริมบทบาทและการมีส;วนร;วมของภาคประชาชน        8 

 มิติท่ี 4 การเสริมสร<างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ     10 

           ขององคRกรปกครองส;วนท<องถ่ิน      

ภาคผนวก     

- คำส่ังเทศบาลตำบลสามเงา ท่ี 625/2562 เร่ือง เปล่ียนแปลงคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ

ป&องกันการทุจริตส่ีปV (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 



 

 ส#วนที่ 1 

บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ป#ญหาการทุจริตคอร0รัปชันในประเทศไทยถือเป<นป#ญหาเร้ือรังท่ีนับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซHอนมากย่ิงข้ึนและสKงผลกระทบในวงกวHาง  โดยเฉพาะอยKางย่ิงตKอความม่ันคงของชาติ เป<นป#ญหาลำดับ

ตHนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดHานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคสKวน           

ในสังคมไทย  ไมKวKาจะเป<นภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองค0กรปกครองสKวนทHองถ่ินมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมวKาเป<นองค0กรท่ีเอ้ือตKอการทุจริตคอร0รัปชัน และมักจะปรากฏขKาวการทุจริตตามส่ือและรายงาน  

ของทางราชการอยูKเสมอ ซ่ึงไดHสKงผลสะเทือนตKอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตKอระบบการปกครอง

สKวนทHองถ่ินอยKางย่ิง สKงผลใหHภาพลักษณ0ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอร0รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคลHองกับ

การจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ0คอร0รัปชัน (Corruption  Perception Index- CPI)  ซ่ึงเป<นเคร่ืองมือท่ีใชH

ประเมินการทุจริตคอร0รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค0กรเพ่ือความโปรKงใสนานาชาติ (Transparency International-IT)  

พบวKา  ผลคะแนนของประเทศไทยระหวKางปq 2555-2558 อยูKท่ี 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดย            

ในปq 2558 อยูKอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก  และอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร0

และประเทศมาเลเซีย และลKาสุดพบวKาผลคะแนนของประเทศไทยปq 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปq 2558 ไดHลำดับ

ท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทHอนใหHเห็นวKาประเทศไทย เป<นประเทศท่ีมีป#ญหาการคอร0รัปชันอยูKใน

ระดับสูง   

 ป#จจุบันยุทธศาสตร0วKาดHวยการป|องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชHอยูKเป<นฉบับท่ี 3 เร่ิมจากปq         

พ.ศ. 2560 จนถึงปq พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุKงสูKการเป<นประเทศท่ีมีมาตฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป<นสังคมมิติใหมKท่ี

ประชาชนไมKเพิกเฉยตKอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดHรับความมือจากฝ�ายการเมือง หนKวยงานของรัฐ ตลอดจน

ประชาชน  ในการพิทักษ0รักษาผลประโยชน0ของชาติและประชาชนเพ่ือใหHประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิ          

ในดHานความโปรKงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน0 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ              

ตHานทุจริต” มีเป|าหมายหลักเพ่ือใหHประเทศไทยไดH รับการประเมินดัชนีการรับรูHการทุจริต (Corruption  

Perception Index- CPI) ไมKนHอยกวKารHอยละ 50 ในปq พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดHน้ัน              

การบริหารงานภาครัฐตHองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจHาหนHาท่ีของรัฐและประชาชนตHองมีพฤติกรรมแตกตKาง

จากท่ีเป<นอยูKในป#จจุบัน  ไมKใชHตำแหนKงหนHาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยไดHกำหนดยุทธศาสตร0                   

การดำเนินงานหลักออกเป<น 6 ยุทธศาสตร0 ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร0ท่ี 1  สรHางสังคมท่ีไมKทนตKอการทุจริต 

 ยุทธศาสตร0ท่ี 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตKอตHานการทุจริต 

 ยุทธศาสตร0ท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร0ท่ี 4  พัฒนาระบบป|องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร0ท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร0ท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูHการทุจริต (Corruption  Perception Index- CPI) 



 

 

2 

 

 ดังน้ัน เพ่ือใหHการดำเนินการขับเคล่ือนดHานการป|องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป<นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป<นไปตามเจตนารมณ0ของยุทธศาสตร0วKาดHวยการป|องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3           

(พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลตำบลสามเงาจึงไดHตระหนักและใหHความสำคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรKงใส  

สรHางคKานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหHเกิดในสังคมอยKางย่ังยืน คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป|องกัน        การทุจริต

ส่ีปq (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลสามเงา จึงไดHมีการประชุมทบทวน ปรับปรุง และเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติ

การป|องกันการทุจริตส่ีปq (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปqงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลสามเงา และ

รวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการป|องกันการทุจริตส่ีปq (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 ของ

เทศบาลตำบลสามเงาข้ึน  เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคล่ือนดHานการป|องกันและปราบปรามการทุจริตผKาน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตKางๆ ท่ีเป<นรูปธรรมและสอดคลHองกับการดำเนินงาน     ใหHมากท่ีสุด อันจะนำไปสูK

การปฏิบัติอยKางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค0และเป|าหมายของการป|องกันและปราบปรามการทุจริตอยKาง

แทHจริง 

2. วัตถุประสงค>ของการจัดทำแผน 

 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตKอตHานการทุจริตของผูHบริหารเทศบาลตำบลสามเงา 

 2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน0ของสาธารณะของขHาราชการฝ�ายการเมือง ขHาราชการ

ฝ�ายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงารวมถึงประชาชนในทHองถ่ิน 

 3) เพ่ือใหHการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสามเงาเป<นไปตามหลักบริหารกิจการบHานเมืองท่ีดี (Good 

Governance) 

 4) เพ่ือสKงเสริมบทบาทการมีสKวนรKวม (people  ’s  participation) และตรวจสอบ (people  ’s  audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสามเงา 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขKายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ตำบลสามเงา 

3. เปDาหมาย  

 1) ขHาราชการฝ�ายการเมือง ขHาราชการฝ�ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา  รวมถึงประชาชน

ในทHองถ่ิน มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนHาท่ีราชการใหHบังเกิดประโยชน0สุขแกKประชาชนทHองถ่ิน 

ปราศจากการกKอใหHเกิดขHอสงสัยในการประพฤติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหKงผลประโยชน0และแสวงหา

ประโยชน0โดยมิชอบ 

 2)  เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป|องกันป#ญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ขHาราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหHสาธารณะและภาคประชาชนเขHามามีสKวนรKวมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลสามเงา      
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           4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขKายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสามเงา               

ท่ีมีเขHมแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถKวงดุลการใชHอำนาจอยKางเหมาะสม 

 5) เทศบาลตำบลสามเงามีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติ                

มิชอบจนเป<นท่ียอมรับจากทุกภาคสKวน 

 

4. ประโยชน>ของการจัดทำแผน 

 1) ขHาราชการฝ�ายการเมือง ขHาราชการฝ�ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงารวมถึงประชาชน 

ในทHองถ่ินมีจิตสำนึกรักทHองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซ่ึงการสรHางคKานิยม และอุดมการณ0ในการตKอตHานการทุจริต 

(Anti – Corruption) จากการปลูกฝ#งหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีสามารถนำมาประยุกต0ใชHในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

 2) เทศบาลตำบลสามเงาสามารถบริหารราชการเป<นไปตามหลักบริหารกิจการบHานเมืองท่ีดี                 

(Good Governance) มีความโปรKงใส เป<นธรรมและตรวจสอบไดH 

 3) ภาคประชาชนมีสKวนรKวมต้ังแตKรKวมคิด รKวมทำ รKวมตัดสินใจรวมถึงรKวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี

จิตสำนึกรักทHองถ่ิน  อันจะนำมาซ่ึงการสรHางเครือขKายภาคประชาชนท่ีมีความเขHมแข็งในการเฝ|าระวังการทุจริต 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขKายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ตำบลสามเงาท้ังจากภายในและภายนอกองค0กรท่ีมีความเขHมแข็งในการเฝ|าระวังการทุจริต 

 5) เทศบาลตำบลสามเงามีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  จนเป<นท่ียอมรับจากทุกภาคสKวนใหHเป<นองค0กรปกครองสKวนทHองถ่ินตHนแบบ ดHานการป|องกัน

การทุจริต อันจะสKงผลใหHประชาชนในทHองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหHความรKวมมือกันเป<นเครือขKายในการเฝ|า

ระวังการทุจริตท่ีเขHมแข็งอยKางย่ังยืน 

 

 





ส"วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป5องกันการทุจริตสี่ป:  

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 

ของเทศบาลตำบลสามเงา 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป4องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป> 2561 ป> 2562 ป> 2563 ป> 2564 
หนDวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง

การเมืองในการต"อตQานการ

ทุจริตของผูQบริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณUการป5องกันและ

ต"อตQานการทุจริตคอรUรัปชัน่ 

- 

 

- 

 

- 

 

- หน"วยตรวจสอบ

ภายใน 

-จัดทำประกาศเจตนารมณUการ

ป5องกันและต"อตQานการทุจริต 

คอรUรัปชัน่ 

2.2 มาตรการสรQางความ

โปร"งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

2.2.1 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ"ายเงิน   

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย

ประจำป:” 

- - - - ทุกสำนัก/กอง -มีการจัดทำสมุดคุมเงิน

งบประมาณของทุกสำนัก/กอง 

2.2.2 มาตรการสรQางความโปร"งใสในการ     

ใชQจ"ายเงินงบประมาณ 

- - - - ทุกสำนัก/กอง -มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

และขQอบังคับ 

2.2.3 กิจกรรม “เผยแพร"ขQอมูลข"าวสาร       

ดQานการจัดซื้อ-จัดจQาง 

- - - - กองคลัง 

(งานพัสดุฯ) 

-มีการเผยแพร"ขQอมูลข"าวสารการ

จัดซื้อ-จัดจQาง ตามระเบียบพัสดุฯ 

2.2.4 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่            

(การใหQบริการประชาชนเพื่อใหQเกิดความพึง

พอใจโดยทัดเทียมกันและไม"เลือกปฏิบัติ) 

 

100,000 40,000 100,000 100,000 สำนักปลัดเทศบาล 

(งานธุรการ) 

 

 

(แผนพัฒนาทQองถิ่น 4 ป: หนQา 72 

ลำดับที่ 7 งบเทศบาล) 

-มีการออกหน"วยเคลื่อนที่

ใหQบริการประชาชนในพื้นที่ทุก

เพศทุกวัยอย"างทั่วถึง  

2.3 มาตรการการใชQดุลยพินิจ

และใชQอำนาจหนQาที่ใหQเปiนไป

ตามหลักการบริหารกิจการ

2.3.1 กิจกรรม “การจัดทำแผนภูมิลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการบริการ

ประชาชน เปjดเผย ณ ที่ทำการ และเวปไซตU” 

- - - - ทุกสำนัก/กอง  
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บQานเมืองที่ดี 2.3.2 มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของ

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนQา 

ส"วนราชการ 

- - 

 

- - สำนักปลัดเทศบาล 

(งานการเจQาหนQาที่) 

-มีการทำคำสั่งมอบหมายของ

นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป4องกันการทุจริต (ตDอ) 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป> 2561 ป> 2562 ป> 2563 ป> 2564 
หนDวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก"

หน"วยงาน/บุคคลในการ

ดำเนินกิจการการประพฤติ

ปฏิบัติตนใหQเปiนที่ประจักษU 

 

 

2.4.1 กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก"

เยาวชน 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

 

2.4.2 โครงการวันเทศบาล* 

(มอบประกาศเกียรติคุณแก"บุคคล หน"วยงาน

ผูQทำคุณประโยชนU ช"วยเหลือกิจการสาธารณะ 

หรือเขQาร"วมกิจกรรมของเทศบาลฯ) 

- 3,000 3,000 3,000 สำนักปลัดเทศบาล 

 

(แผนพัฒนาทQองถิ่น 4 ป: หนQา 

71 ลำดับที่ 4 งบเทศบาล) 

 

2.4.3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่* 

(มอบประกาศเกียรติคุณแก"ผูQมีจิตสาธารณะ) 

- 3,000 3,000 3,000 สำนักปลัดเทศบาล (แผนพัฒนาทQองถิ่น 4 ป: หนQา 

72 ลำดับที่ 7 งบเทศบาล) 

2.5 มาตรการจัดการในกรณี

ไดQทราบ หรือรับแจQง หรือ

ตรวจสอบพบการทุจริต 

 

2.5.1 มาตรการ “จัดทำขQอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ”  

 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 

(งานการเจQาหนQาที่) 

-มีการทำบันทึกขQอตกลง              

(ตัวชี้วัดรายบุคคล) 

2.5.2 มาตรการ “การจัดทำขQอตกลงการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตำบลสามเงา” 

 

- - - - สำนักปลัด 

(งานการเจQาหนQาที่) 

-มีการทำบันทึกขQอตกลงของ

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 

และหัวหนQาส"วนราชการ 

2.5.3 กิจกรรม “ใหQความร"วมมือกับหน"วยงาน

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคUกรอิสระ” 

    -  

รวมมิติที่ 2 ………4…..…มาตรการ........6.......กิจกรรม                

........3.........โครงการ 

100,000 46,000 106,000 106,000   

7  



 ส#วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป5องกันการทุจริตสี่ป:  

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 

ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

มิติที่ 3 การส-งเสริมบทบาทและการมีส-วนร-วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป? 2561 ป? 2562 ป? 2563 ป? 2564 
หน-วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3.1 จัดใหRมีและเผยแพร#ขRอมูล

ข#าวสารในช#องทางที่เปUนการ

อำนวยความสะดวกแก#ประชาชน

ไดRมสี#วนร#วมตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอำนาจหนRาที่ของ

องคWกรปกครองส#วนทRองถิ่นไดRทุก

ขั้นตอน 

3.1.1  กิจกรรม “ปรับปรุงศูนยWขRอมูลข#าวสาร

ของเทศบาลใหRมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

- 

 

- 

 

- 

 

- สำนักปลัดเทศบาล 

 

 

 

3.1.2 กิจกรรม “การใหRความรูRตาม

พระราชบัญญัตขิRอมูลข#าวสารของราชการ   

พ.ศ.2540” 

- - 

 

- - สำนักปลัดเทศบาล  

3.1.3 กิจกรรม “การประกาศ เผยแพร#     แผน

จัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจRาง” 

- - 

 

- - กองคลัง 

(งานพัสดุ) 

 

3.1.4 กิจกรรม “การเปbดเผยขRอมูลผลการจัดซื้อ

จัดจRางใหRสาธารณชนทราบ” 

- - - - กองคลัง 

(งานพัสดุ) 

 

3.1.5 กิจกรรม “การรายงานผลการเขRาเยี่ยม

ชมเวปไซตWของเทศบาลตำบลสามเงา” 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 

 

 

3.1.6 กิจกรรม “จัดใหRมีช#องทางที่ประชาชน

เขRาถึงขRอมูลข#าวสารของเทศบาลตำบลสามเงา” 

- 

 

- - - สำนักปลัดเทศบาล 

 

 

8 



 

มิติที่ 3 การส-งเสริมบทบาทและการมีส-วนร-วมของภาคประชาชน (ต-อ) 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป? 2561 ป? 2562 ป? 2563 ป? 2564 
หน-วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3.2 การรับฟeงความคิดเห็นการ

รับและตอบสนองเรื่องรRองเรียน/

รRองทุกขWของประชาชน 

3.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลัดเทศบาล 

(งานวิเคราะหWฯ) 

(แผนพัฒนาทRองถิ่น 4 ป: หนRา 

72 ลำดับที่ 10 งบเทศบาล) 

3.2.2 กิจกรรม “การดำเนินงานของศูนยWยุติธรรมชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา” 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

 

3.2.3 กิจกรรม “การปรับปรุงเวปไซตWของเทศบาล         

ใหRอำนวยความสะดวกใหRประชาชนเขRาถึงขRอมูลของ

เทศบาลไดR” 

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

3.2.4 กิจกรรม “การดำเนินงานดRานแกRไขเหตุเดือดรRอน

รำคาญ ดRานสาธารณสุขและสิ่งแวดลRอม” 

- - - - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลRอม 

 

3.3 การส#งเสริมใหRประชาชนมี

ส#วนร#วมบริหารกิจการของ

องคWกรปกครองส#วนทRองถิ่น 

 

 

 

3.3.1 มาตรการแต#งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 

(งานวิเคราะหWฯ) 

 

3.3.2 กิจกรรม “ส#งเสริมใหRประชาชนมีส#วนร#วมในการ

จัดทำแผนงาน/โครงการ” 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 

(งานวิเคราะหWฯ) 

 

3.3.3 มาตรการแต#งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยWพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา 

- - - - กองการศึกษา  

3.3.4 กิจกรรม “เปbดโอกาสใหRประชาชนเขRาร#วมในการ

ตรวจสอบหรือสังเกตการณWในการจัดซื้อจัดจRาง”  

- - - - กองคลัง 

(งานพัสดุ) 

 

3.3.5 มาตรการแต#งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาทRองถิ่น 

- - - - สำนักปลัดเทศบาล 

(งานวิเคราะหWฯ) 

 

3.3.6 กิจกรรม “การประเมินผลโครงการ” - - - - ทุกสำนัก/กอง  
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3.3.7 มาตรการแต#งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสื่อศูนยW

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา* 

- - - - กองการศึกษา  

รวมมิติที่ 3 …..4.......มาตรการ......12......กิจกรรม 

.......1.........โครงการ 

128,000 140,000 140,000 140,000   
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ส"วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป5องกันการทุจริตสี่ป:  

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 

ของเทศบาลตำบลสามเงา 

มิติที่ 4 การเสริมสร.างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคAกรปกครองสBวนท.องถิ่น 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปG 2561 ปG 2562 ปG 2563 ปG 2564 
หนBวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.1 มีการจัดวางระบบและ

รายงานการควบคุมภายในตาม 

ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดิน

กำหนด  

4.1.1 กิจกรรม “การจัดทำแผนการตรวจสอบ

ภายในประจำป:” 

- 

 

- 

 

- 

 

- หน"วยตรวจสอบ

ภายใน 

จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป:

ตามระเบียบฯ 

4.1.2 กิจกรรม “การจัดทำรายงานการจัดวาง

ระบบควบคุมภายในระดับองคVกร” 

- - 

 

- - หน"วยตรวจสอบ

ภายใน 

 

จัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุม

ภายในระดับองคVกร 

4.1.3 กิจกรรม “การติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน และ

การจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ระดับส"วนงานย"อย” 

- - 

 

- - ทุกสำนัก/กอง ติดตามประเมินผลตามแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการจัด

วางระบบควบคุมภายในระดับส"วนงาน

ย"อย 

4.2 การสนับสนุนใหYภาค

ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ

การปฏิบัติหรือการบริหาร

ราชการตามช"องทางที่สามารถ 

ดำเนินการไดY 

4.2.1 กิจกรรม “การรายงานสถิติรายรับ-รายจ"าย

ประจำป:งบประมาณโดยเป_ดเผย”  

- - - - กองคลัง 

(งานการเงินและบัญชี) 

 

4.2.2 กิจกรรม “การส"งประกาศงบการเงิน

ประจำป:ใหYประชาชนไดYรับทราบ” 

- - - - กองคลัง 

(งานการเงินและบัญชี) 

 

4.2.3 กิจกรรม“เป_ดโอกาสใหYประชาชนเขYาร"วมใน

การตรวจสอบหรือสังเกตการณV   ในการจัดซื้อจัด

จYาง” 

- - - - กองคลัง 

(งานพัสดุฯ) 
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4.2.4 กิจกรรม “ส"งเสริมและใหYความรูYเกี่ยวกับ

พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจYางฯ แก"เจYาหนYาที่”  

- - - - ทุกสำนัก/กอง  

4.2.5 กิจกรรม “การประเมินประสิทธิภาพของ

องคVกรปกครองส"วนทYองถิ่น (LPA) ประจำป:* 

- - - - ทุกสำนัก/กอง  

มิติที่ 4 การเสริมสร.างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคAกรปกครองสBวนท.องถิ่น (ตBอ) 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปG 2561 ปG 2562 ปG 2563 ปG 2564 
หนBวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.3 การส"งเสริมบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาทYองถิ่น  

4.3.1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร 250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 สำนักปลัดเทศบาล 

(งานการเจYาหนYาที่) 

(แผนพัฒนาทYองถิ่น 4 ป:  หนYา 71 

ลำดับที่ 1 งบเทศบาล) 

4.3.2 กิจกรรม “การเขYาร"วมฝmกอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับงานกิจการสภาทYองถิ่น” 

120,000 120,000 

 

120,000 120,000 สำนักปลัดเทศบาล 

(งานกิจการสภาฯ) 

 

4.3.3 กิจกรรมส"งเสริมใหYสมาชิกสภาทYองถิ่น

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ      ฝnายบริหารทุก

ขั้นตอนไดY 

- - 

 

- - สำนักปลัดเทศบาล 

(งานกิจการสภาฯ) 

เป_ดโอกาสใหYสมาชิกสภา เทศบาลฯ 

สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

ฝnายบริหารในการประชุมสภาฯ         

ทุกครั้ง 

4.4 เสริมพลังการมีส"วนร"วมของ

ชุมชน (Community) และ

บูรณาการทุกภาคส"วนเพื่อ

ต"อตYานการทุจริต 

4.4.1 มาตรการติดป5ายประชาสัมพันธVรณรงคV

ต"อตYานการทุจริตคอรัปชั่น 

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

 

ติดป5ายรณรงคVต"อตYานการทุจริต

คอรัปชั่น 

4.4.2 มาตรการติดป5ายพระบรมราโชวาทการ

ประพฤติตนเปxนขYาราชการที่ดี  

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

 

 

4.4.3 กิจกรรม “ทำป5ายประชาสัมพันธVกรณีพบ

เห็นการทุจริต”  

 

- - - - หน"วยตรวจสอบ

ภายใน 

 

รวมมิติที่ 4 .......2.....มาตรการ.......11......กิจกรรม.......1......

โครงการ 

390,000 390,000 390,000 390,000   
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