




 

คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการปองกันการทุจริตส ี ่ป (พ.ศ. 2561-2564)           

เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลสามเงา  ไดดำเนินการภายใต

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบดวย

สาระสำคัญ  คือ สวนที ่ 1 บทนำ นำเสนอความเปนมาการปองกันและปราบปรามการทุจริต  บทวิเคราะห

สถานการณทุจริต การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา  

สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ ไดแก  ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี ่ยวของ  สวนที่ 3  แบบสรุปผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

แสดงผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ไดกำหนดไว  และภาคผนวก แสดงรูปภาพ/หลักฐาน

ประกอบการดำเนินงาน 

ทั ้งนี ้  ขอขอบคุณคณะผู บร ิหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงาที ่เก ี ่ยวของทุกทาน                         

ที่ใหความรวมมือในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ   ของเทศบาลตำบลสามเงา  ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จนบังเกิดผลสำเรจ็บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

 

    คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ปฯ 

เทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

หนา 

สวนที่ 1 บทนำ 

 ความเปนมา          1

  การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของการดำเนินงาน   2 

ของหนวยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน   3 

ภาครัฐ                        

สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ  

 ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เก่ียวของ        5 

สวนที่ 3  

 แบบรายงานสรปุผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)   8       

 ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ภาคผนวก 
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สวนที่ 1 

บทนำ 

 
ความเปนมา 

 การทุจริตในสังคมไทยชวงเวลาที ่ผ านมา ไดสงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค                      

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่ทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิเชน 

การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้นตัวอยางเชน การทุจริต                    

เชิงนโยบาย  การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่นๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบ                  

ในวงกวาง   

 รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตในภาครัฐ  และในระดับชาติ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี  ไดประกาศนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดานการสงเสริมการบริหาร

ราชการแผนด ินท ี ่ม ีธรรมาภิบาลและการป องกันปราบปรามการทุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบในภาครัฐ                  

ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม  คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ

การเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที ่ไมจำเปน  สรางภาระแกประชาชนเกินควร  หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน  

ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน  

ซ้ำซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน  ประกอบกับยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564)  ซึ่งเปนกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคสวนในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล  ที่มุ งสงเสริมปลูกจิตสำนึกให

สังคมไทยมีวินัย  และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอยางมีสวนรวม  โปรงใส                   

เสมอภาคและเปนธรรม  สรางระบบและกลไกที่มีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ  ควบคุม กระจาย ถวงดุล

อำนาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ระบบขอมูลสารสนเทศ  

รวมทั้งพัฒนาและการเผยแพรองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและ

ตอเนื่อง  โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และ

บทเรียนที่ไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผานมาสู

การปฏิบัติจึงไดมีการริเริ ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                

ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต                         

ที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและ

หนวยงานตางๆ ตองเผชิญอยูจริง  ตองมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน  ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื ่อมวลชน  และภาคประชาสังคม  เพื ่อใหเขามามีสวนรวม                          

ในทุกกระบวนการ  ตั้งแตกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรชาติฯ  การแปลงยุทธศาสตรชาติฯ ไปสู การปฏิบัติ                   

การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ  ใหร ัฐสภาและสาธารณชน      

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)”  กำหนดพันธกิจหลักเพื ่อสรางวัฒนธรรมการตอตาน           

การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน  และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปราม

การทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล  ผานยุทธศาสตร  6 ดาน  ไดแก  สรางสังคมที่ไมทนตอ           

การทุจริต  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  พัฒนาระบบ

ปองกันการทุจริตเชิงรุก  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  และยกระดับดัชนีการรับรู             

การทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรู        

การทุจริต (CPI)  สูงกวารอยละ 50 เพ่ือใหเปนมาตรฐานที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ 

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

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ

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

กรอบทิศทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสำคัญ 

อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินลดนอยลง 

  

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment – ITA) ของเทศบาลตำบลสามเงา  

สำนักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื ่องมือการประเมินเชิงบวกเพื ่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและ               
เปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา 
“การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) โดยเทศบาลตำบลสามเงาเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน              
ของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. 2560 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ตามลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา เปนการประเมิน  
เชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและ                 
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน  มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม”  ในหนวยงาน 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทอนไดจากการรับรูของผูม ีส วนไดสวนเสียภายในและ                      
ผูมีสวนไดเสียภายนอก  

 
 
 
 
 

/กรอบการ...... 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  

 1. ประเด็นการประเมิน   
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช ไดกำหนดเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ

 โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  แบงออกเปน  10  ตัวชี้วัด  ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดที่  1 การปฏิบัติหนาที่ 
 ตัวชี้วัดที่  2 การใชงบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่  3 การใชอำนาจ 
 ตัวชี้วัดที่  4 การใชทรพัยสินของราชการ 
 ตัวชี้วัดที่  5 การแกไขปญหาการทุจริต 
 ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการดำเนนิงาน 
 ตัวชี้วัดที่  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 ตัวชี้วัดที่  9 การเปดเผยขอมูล  
 ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 

 2. เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปดวย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู ของผู ม ีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

  Assessment : IIT)  
 2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  (External  Integrity  and  Transparency 

  Assessment : EIT)  
 3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  

  Assessment : OIT)  

3. คะแนนและระดับผลการประเมิน   
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ คาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล

การประเมิน (Rating  Score)  โดยมี  7  ระดับ ดังนี้ 
คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 โดยหนวยงานภาครัฐท่ีผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ  ตองมีผลคะแนนการประเมิน  85  คะแนนข้ึนไป 
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 4. ผลการประเมิน  ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เทศบาลตำบลสามเงาไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงาน                         
 ของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. 2560 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ                 
 มากยิ่งขึ้นตามลำดับ   ตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส               
 ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลตำบล     
 สามเงา  ไดรับคะแนนในภาพรวม  82.88  อยูในระดับ  B   

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด  

 
 
 สรุปคะแนนผลการประเมิน  ITA  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563  
  เทศบาลตำบลสามเงา  ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน              
 ของหน  วยงานภาคร ั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ต ั ้ งแต ป  งบประมาณ                    
 พ.ศ. 2560  เป นต นมา  ซ ึ ่งม ีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงาน                               
 ของหนวยงานภาครัฐฯ แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 

หนวยงาน 
คะแนนผลการประเมิน  ITA  

ปงบประมาณ  
2560 

ปงบประมาณ 
2561 

ปงบประมาณ 
 2562 

ปงบประมาณ 
2563 

เทศบาลตำบลสามเงา 
 

71.91 83.25 81.87 82.88 

 

 

 

 

 

 

/สวนท่ี 2..... 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน เครื่องมือ 
1 การปองกันการทุจริต 100 OIT 
2 การปฏิบัติหนาที่ 87.60 IIT 
3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.58 EIT 
4 คุณภาพการดำเนินงาน 82.02 EIT 
5 การปรับปรุงการทำงาน 81.32 EIT 
6 การแกไขปญหาการทุจริต 81.14 IIT 
7 การใชอำนาจ 78.43 IIT 
8 การใชงบประมาณ 77.23 IIT 
9 การใชทรพัยสินของราชการ 74.99 IIT 

10 การเปดเผยขอมูล 70.13 OIT 
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สวนที ่๒ 
บริบทที่เกี่ยวของ 

 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปนกรอบ

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาการลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติการบริหาร
ราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตการสรางความ
โปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูกกำหนดจาก
ยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพื ่อใหบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศมีความมั่นคง มั ่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคม  มีความมั่นคง  เสมอภาคและ
เปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันได ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 2560 – 
2579)  ดังนี้  

1. ดานความมั่นคง  
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจเพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม  
(5) การพัฒนาเสรมิสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 
สรางความรวมมือกับประเทศ เพื่อนบานและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ย่ังยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย

สูเกษตรย่ังยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สูสากล 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมให

ไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

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

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 

(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรกัษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง 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. ยุทธศาสตรอนุรักษศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

๕. ยุทธศาสตรอนุรักษศลิปวัฒนธรรม ประเพณภีูมิปญญาทองถิ่น 

  ๖. ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองท่ีดี 

เปาประสงค 

๑. ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูประโภคสาธารณูปการอยางทั่วถึง 

๒. ประชาชนมีรายไดสุขภาพแข็งแรง ไดรับการศึกษา และมีความสุข 

๓. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา ชุมชนมีความเขมแข็ง 

๔. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุลและยั่งยืน 

๕. ใชศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

๖. การบริหารงานมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได  และมีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรอ่ืน 

ตัวช้ีวัด 

๑. ประชาชนรอยละ ๘๐ ของครวัเรือนท่ีไดรับบรกิารดานสาธารณปูโภค และสาธารณปูการอยางท่ัวถึง 

๒. ประชาชนรอยละ ๘๐ ของครวัเรือนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีรายไดสุขภาพแข็งแรงไดรับการศกึษาและ         

มีความสุข 

๓. ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมีความเขมแข็ง ๑๐ ชุมชน 

๔. ไมมีการแพรระบาดของยาเสพติด 

  ๕. มีการดําเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๖. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

คาเปาหมาย 

๑. จํานวนถนน ทอระบายน้ำ เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา ๑ แหง และบุคลากรมีความรูดานผังเมือง 

๒. ไฟฟาสาธารณะครบทุกเสนทาง และแหลงน้ำที่เพ่ิมข้ึนและไดรับการบํารุงรักษา 

๓. จํานวนครัวเรือนที่มีความสุข 

๔. จํานวนประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรง 

๕. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน และการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีวัฒนธรรม 

๖. ไมมีการบุกรุกปาชุมชนและที่สาธารณะ 

๗. มีการคดัแยกขยะและไมมีขยะในชุมชนตกคาง 

๘. มีการสงเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวของกับประเพณีวัฒนธรรม 

และมีการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

๙. บรหิารงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

๑๐. มีความรวมมือกับหนวยงานองคกรอ่ืน      



 

สวนที่ 3 

แบบรายงานสรปุผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป                                                                                                                                                                  

(พ.ศ. 2561-2564)    

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วนั/เดือน/ป 

ที่จัดทำโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

สถานที่จัด 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

(คน) 

หมายเหต ุ

1.1 การสรางจิตสำนกึและ
ความตระหนักแกบุคลากร 
ท้ังขาราชการการเมืองฝาย
บริหารขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ินและฝาย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1. โครงการอบรมเพิ่มศกัยภาพบคุลากร 
  
 

 8 กันยายน 2563  ณ วัดทาปุย  10,835 
 

จำนวน 38 คน 
  

สรางจิตสำนึกเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 
และแนวทางปฏิบัติตน
เปนขาราชการที่ดีฯลฯ 

2. มาตรการ “ทบทวนปรับปรุงประมวล
จริยธรรมและประกาศใชอยางจริงจัง” 

10 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลสามเงา  
 

- จำนวน 77  คน 
 
 

มีการประกาศ
ขอกำหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ 

1.2 การสรางจิตสำนกึและ
ความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

1. กิจกรรมการใหความรูเก่ียวกับภาษีทองถิ่น พฤศจิกายน 
 

แหลงชุมชนชน 7,200 - จัดทำปาย
ประชาสัมพันธ   

2. โครงการบริหารจดัการขยะ ไมไดดำเนินการ - - - ไมไดตั้งงบประมาณไว 

3. โครงการสงเสรมิอาชีพประชาชน 
 

ไมไดดำเนินการ - - - ดำเนินการโครงการ
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทักษะดานอาชีพ
ของคนพิการ  ประจำป 
2563 งบพมจ. 5,000 
บาท (5-6ส.ค.63/50คน) 

4. โครงการสนับสนุนการเรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไมไดดำเนินการ - - - เนื่องจากเกดิโรค
ระบาดโควิด - 19  

5. โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม* ไมไดดำเนินการ - - -  



 
 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีจัดทำโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
 

 
สถานที่จัด 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

(คน) 
หมายเหต ุ

1.2 การสรางจิตสำนกึและ
ความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน (ตอ) 
 
 

6.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและ      
ทัศนศึกษาดูงานของชุมชน* 

ไมไดดำเนินการ - - - เนื่องจากเกดิโรค        
ระบาดโควิด - 19 

1.3 การสรางจิตสำนกึและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสริมและสรางจิตสำนึก         
แกเด็กและเยาวชน 

24  กรกฎาคม 2563 ณ  หองประชุมศูนยดูแล
ผูสูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา 

- 30 คน ดำเนินการโครงการ
เยาวชนไทยหัวใจใส
สะอาด ประจำป 2563 
(งบบานพักเด็ก 
12,500 บาท) 
 
 
 

2. โครงการวันเด็กแหงชาติ 
 
 

11  มกราคม  2563 ณ  เทศบาลตำบลสามเงา 35,827 400 คน  
 
 
 
 
 

3. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน           
เด็กและเยาวชน 
 
 

- 18 มกราคม 2563 
- 24-25 มกราคม 2563 

- ณ เทศบาลตำบลสามเงา 
-จังหวัดนาน 

116,870 50 คน  
 
 
 
 
 



 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีจัดทำโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
สถานที่จัด 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 

หมายเหต ุ

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจรติของผูบรหิาร 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกนัและ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

-วันที่  19  มิถุนายน 2562 
 

- - - เผยแพร ลงเวปไซต         
ทต.สามเงา 

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

1. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม        
เทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจำป” 
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –          
30 กนัยายน 2563 

- - - การควบคุมการเบิกจาย
ของแตละสำนัก/กอง 

2. มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ 
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –         
30 กนัยายน 2563 

- - - การปฏิบัติตามระเบียบฯ 
กฎหมาย ขอบังคับ 

3. กิจกรรม “เผยแพรขอมลูขาวสารดานการ
จัดซ้ือ- จัดจาง 
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –         
30 กนัยายน 2563 

- - - มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารจัดซื้อ-จดัจาง
ลงเวปไซตทต.สามเงา 

4. โครงการเทศบาลเคล่ือนที่                   
(การใหบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจโดยทัดเทยีมกันและไมเลือกปฏิบัติ) 
 

ไมไดดำเนินการ - 
 

 - เนื่องจากเกิดโรค        
ระบาดโควิด - 19 

2.3 มาตรการการใชดุลย
พินิจและใชอำนาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

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

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –            
30 กนัยายน 2563 

- 
 

- -  

2. มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหัวหนา         
สวนราชการ 
 

วันที่  21 มีนาคม 2562    
(คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา        
ที่ 139/2562) 

- - - แตงตั้งผูรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล 



 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีจัดทำโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
สถานที่จัด 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 

หมายเหต ุ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
 

1. กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแกเยาวชน  
 

20 กนัยายน  2563 ณ  หองประชุมศูนยดูแล
ผูสูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา 

 
 

10,000 30 ดำเนินการโครงการจัด
กิจกรรมของเยาวชน 

2. โครงการวันเทศบาล* 
(มอบประกาศเกียรติคณุแกบุคคล หนวยงาน
ผูทำคุณประโยชน ชวยเหลือกจิการสาธารณะ 
หรือเขารวมกจิกรรมของเทศบาลฯ)  
 
 

ไมไดดำเนินการ - - - เนื่องจากเกิดโรค        
ระบาดโควิด - 19 

3. โครงการเทศบาลเคล่ือนที*่ 
(มอบประกาศเกียรติคณุแกผูมีจิตสาธารณะ) 
 
 

ไมไดดำเนินการ - - - เนื่องจากเกิดโรค        
ระบาดโควิด - 19 

2.5 มาตรการจดัการในกรณี
ไดทราบ หรอืรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

1. มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”  

เดือนตุลาคม 2562 
เดือนเมษายน 2563 
 

- - จำนวน 40 คน พนักงานเทศบาลฯ 

2. มาตรการ “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลสามเงา” 
 
 

เดือนตุลาคม 2562 - - จำนวน 6 คน นายกฯ และหัวหนา            
สวนราชการทุกสำนัก/กอง 

3. กิจกรรม “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
 
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กนัยายน 2563 

- - - ทองถิ่นจังหวดั  และ สตง. 



 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีจัดทำโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

สถานที่จัด 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 
หมายเหต ุ

3.1 จัดใหมแีละเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทาง       
ที่เปนการอำนวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี       
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดทุกข้ันตอน 

1. กิจกรรม “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
 
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กนัยายน 2563 

- - - มีการปรับปรุงคำสั่งจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารและ
คณะกรรมการประจำศูนยฯ 

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

8  ตุลาคม 2563 - - จำนวน  12  คน มีการปรับปรุงขอมูลตูศูนย
ขอมูลขาวสาร และประชุม
คณะกรรมการประจำศูนยฯ 

3. กิจกรรม “การประกาศ เผยแพรแผนจัดหา
พัสดุหรือการจัดซื้อจัดจาง” 
 

เดือนตุลาคม  2562 - - - ลงเวปไซตของเทศบาลตำบล
สามเงา 

4. กิจกรรม “การเปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือ 
จัดจางใหสาธารณชนทราบ” 
 
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กนัยายน 2563 

-   ลงเวปไซตของเทศบาลตำบล
สามเงา 

5. กิจกรรม “การรายงานผลการเขาเย่ียมชม       
เวปไซตของเทศบาลตำบลสามเงา” 
 
 

ไมไดดำเนินการ - - -  

6. กิจกรรม “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลสามเงา” 
 
 
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –           
30 กนัยายน 2563 

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



 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีจัดทำโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

สถานที่จัด 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 
หมายเหต ุ

3.2 การรับฟงความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 
 
 
 
 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง ไมไดดำเนินการ - - - เนื่องจากเกิดโรค        
ระบาดโควิด - 19 

2. กิจกรรม “การดำเนินงานของศูนยยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา” 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กนัยายน 2563 
 

ณ  ชุมชนตางๆ  จำนวน 6 คน การดำเนินการติดตาม                
ผูตองราชทัณฑ และมีการ
รายงานการดำเนินงานของ
ศูนยฯ  ทุกวันที่ 4 ของเดอืน 

3. กิจกรรม “การปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาล          
ใหอำนวยความสะดวกใหประชาชนเขาถึงขอมูล 
ของเทศบาลได” 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กนัยายน 2563 
(จางเหมาผูดแูลเวปไซต) 

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

4. กิจกรรม “การดำเนินงานดานแกไขเหตุ
เดือดรอนรำคาญดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม” 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

- - จำนวน 1 คน      เหตุรำคาญ 
 

3.3 การสงเสรมิใหประชาชน
มีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

1. มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา 

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

 

2. กิจกรรม “สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวม          
ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ” 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กนัยายน 2563 

- -  เปดโอกาสใหประชาชน ผูนำ
ชุมชนและสวนราชการตางๆ 
เขารวมการจัดทำแผนทองถิ่น 

3. มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลสามเงา 

วันที่ 15 กันยายน 2563 - - จำนวน 17 คน 
(คกก.บริหารศูนยฯ) 

 

4. กิจกรรม “เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการ
ตรวจสอบหรือสังเกตการณในการจัดซ้ือจัดจาง”  

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กนัยายน 2563 

- -  
 

 

5. มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

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

 

6. กิจกรรม “การประเมินผลโครงการ” วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กนัยายน 2563 

- -  โดยใชแบบประเมินผล
โครงการฯ และในเวปไซต
ของเทศบาลฯ 

7. มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาสื่อศูนย
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลสามเงา* 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 - - จำนวน 11 คน 
(คกก.พิจารณาสื่อฯ) 

 



มิติที่  4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีจัดทำโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

สถานที่จัด 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 
หมายเหต ุ

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตาม ที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกำหนด  

1. กิจกรรม “การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป” 

วันที่ 19 กันยายน 2562 
 

- - จำนวน 1 คน 
 

เสนอแผนประจำปตอ
ผูบริหารกอนสิ้นเดือน
กันยายนของทุกป 

2. กิจกรรม “การจัดทำรายงานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในระดับองคกร” 

พฤศจิกายน 2563 - - จำนวน 8 คน  
(คกก.ระดับองคกร) 

รายงานวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2563 

3. กิจกรรม “การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน และการจัดทำ
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับสวน
งานยอย” 

 
ตุลาคม 2563 

 
- 

 
- 

 
ประมาณ 24 คน 

 

 
รายงานภายใน 30 ตุลาคม 
2563  

4.2 การสนบัสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏบิัติหรือการ
บริหารราชการตามชองทาง 
ที่สามารถดำเนินการได 

1. กิจกรรม “การรายงานสถิติรายรับ-รายจาย
ประจำปงบประมาณโดยเปดเผย”  

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กนัยายน 2563 

สำนักงาน ทต.สามเงา - จำนวน 1 คน  

2. กิจกรรม “การสงประกาศงบการเงินประจำปให
ประชาชนไดรับทราบ” 

 
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 

 

 
- 

 
- 

 
- 

สงอำเภอ,จังหวัด,สตง.จงัหวัด, 
คลังจังหวัด และสถิติจงัหวัด 

3. กิจกรรม“เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการ
ตรวจสอบหรือสังเกตการณในการจัดซ้ือจัดจาง” 
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –  
30 กนัยายน 2562 

- - - มีการแตงตั้งผูแทนประชาคม
หมูบานรวมเปน คกก. ตรวจรับ
พัสดุ 
 

4. กิจกรรม “สงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับพ.ร.บ.
จัดซ้ือจดัจางฯ แกเจาหนาท่ี”  

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ 
2563 

โรงแรมบียอนด  สวีท 
 

16,940 
(คนละ 8,470) 

 

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

5. กิจกรรม “การประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ประจำป* 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
 

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

รับการประเมินประสิทธิภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(LPA) ประจำป 2563 
 



 

 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีจัดทำโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

สถานที่จัดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 
หมายเหต ุ

4.3 การสงเสรมิบทบาท         
การตรวจสอบของสภาทองถิ่น  

1. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
 

 8 กันยายน 2563  ณ วัดทาปุย  10,835 
 

จำนวน 38 คน 
  

สรางจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และแนวทางปฏิบัติ
ตนเปนขาราชการที่ดีฯลฯ  
 

2. กิจกรรม “การเขารวมฝกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับงานกิจการสภาทองถ่ิน” 

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

-ณ หอประชมุ อบจ.ตาก 
 
 
-ศูนยประชมุแสดงสินคา
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา         
จ.เชียงใหม 
-โรงแรมเวียงตากริเวอรไซด 
อำเมืองตาก จังหวัดตาก 
-โรงแรมเชียงใหมออรคิด          
จ.เชียงใหม 
 

- 
 

 
4,622 

 
 
 
- 
 

7,900 

จำนวน 2 คน 
 
 

จำนวน 1 คน 
 
 
 

จำนวน 1 คน 
 

จำนวน 1 คน 
 

 

3. กิจกรรมสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร            
ทุกข้ันตอนได 

1. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ คร้ังท่ี 4 
(25 ธ.ค.62) 
1. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ คร้ังแรก  
(26 ก.พ.63)  
2. ประชมุสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
(29 มิ.ย.63) 
3. ประชมุสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
คร้ังที่ 1 ( 21 ส.ค.63) 
คร้ังที่ 2 (3 ก.ย.63) 
4. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ         
คร้ังที่ 1 (29 ก.ย.63) 

หองประชุมสภาเทศบาล
ตำบลสามเงา 

435 
 

479 
 

615 
 
 

590 
590 

- 
 

จำนวน 13 คน 
 

จำนวน 14 คน 
 

จำนวน 20 คน 
 
 

จำนวน 18 คน 
จำนวน 18 คน 
จำนวน 17 คน 

-การประชุมสภาฯ 
ปงบประมาณ 2562           
มีทั้งหมด 7 คร้ัง มีการเปด
โอกาสใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ไดซกัถาม/ ตรวจสอบฝาย
บริหารทุกข้ันตอน 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีจัดทำโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

สถานที่จัดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(คน) 
หมายเหต ุ

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาค        
สวนเพื่อตอตานการทุจริต 

1. มาตรการติดปายประชาสัมพันธรณรงค
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –  30 
กันยายน 2562 

- 3,150 -  

2. มาตรการตดิปายพระบรมราโชวาทการ
ประพฤติตนเปนขาราชการที่ดี 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –  30 
กันยายน 2562 

 

- 4,450 -  

3. กิจกรรม “ทำปายประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต” 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –  30 
กันยายน 2562 

ณ สำนักงานเทศบาลตำบล
สามเงา และ 
บอรดประชาสัมพันธ             
ณ ที่ทำการชุมชน 
 

- จำนวน 6 ชุมชน  



 
 

17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ               
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดาํเนินการแลว้ ไม่ไดด้าํเนินการ

81.82 %

18.18 %



 



 
 

 


