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คำนำ 
 

 เทศบาลตำบลสามงามไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ  
ความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจน   
แสดงใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยาง         
เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ    
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหนวยงาน
มากยิ่งข้ึน 
 เทศบาลตำบลสามงามไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ  
ความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 
ความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส               
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย 
3 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตผุล 
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 
 สวนที่ 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิรวมทั้งสิ้นจำนวน 25 โครงการ ดังนี ้
  มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 5 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 13 โครงการ 
  มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน 2 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จำนวน 5 โครงการ 
 สวนที่ 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลตำบลสามงามหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลสามงาม จะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสูเปาหมายของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ที่กำหนดไววา 
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

เทศบาลตำบลสามงาม 
สิงหาคม 2565
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 
ลำดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสีย่งการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผูบริหารดำเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบัติ งาน
ของเจาหนาท่ี ซึ่งอาจขัดตอ
กฎระเบียบที่เก่ียวของ 
2. บุคลากรของหนวยงาน
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของ
ผู บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหนวยงาน
ไม ใหความสำคัญ กับการ
ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว
มาทำท่ีทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 
 

ปานกลาง 1. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป อ ง กัน ก ารทุ จ ริ ต เพ่ื อ ยก ระดั บ
คุณธรรมและความโปรงใส 
2. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตำบลสามงาม 
3. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน
การทุจริต 
 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย 
โ อ น  เลื่ อ น ต ำ แ ห น ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไมเปนธรรม 
เอาแตพวกพอง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการ
แตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนง 

ปานกลาง 1. มาตรการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. มาตรการการออกคำสั่งมอบหมาย
งาน 
3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือน 
 
 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จาง การบริหารพัสดุ และ
การใชประโยชนทรัพยสิน
ของทางราชการ 

1 . ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เงิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ า ง  การจั ด ห าพั สดุ  ไม
เป น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ที่
เก่ียวของ หรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือใชเงินไม
เกิดประโยชนกับราชการ  
 
2. น ำท รัพ ย สิ น ขอ งท าง
ราชการไปใชประโยชนสวน
ตน 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 
2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซื้อจัด
จางประจำป 
3. ม าต รก ารป อ งกั น ก าร ใช จ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม ส ม ค ว ร ผิ ด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
4. โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ 
 

4 การใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน
ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก

ปานกลาง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
                                            

1 



  

 
 
 
 

 

ลำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสีย่งการทุจริต 

ความสัมพันธสวนตัว หรือ
การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง
กลุม  หรือมีการติดสินบน
เพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิ เศษ
จ า ก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
ป ก ติ  เพื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ใหบริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต 
3. ใหบริการไม เปนไปตาม
มาต รฐาน  เช น  ใช เวล า
ใหบริการนานกวาท่ีกำหนด
ไว   

2. มาตรการจั ดให มี ระบบและช อง
ทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตของหนวยงาน 
3. มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะของเทศบาลตำบลสามงาม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียทุธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสยัทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาค  
ทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่
เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรอืไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และ
หนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   
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 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซึ่งลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหไดเห็น
วาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7,850 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจาย
อำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      
เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซึ่งนำไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนที่ สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลสามงาม จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคูไปกับ
การปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนำไปสูการปฏิบัติใหมี
ประสิทธภิาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลสามงาม  (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะ
สงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่กำหนดไววา ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานที่เขา
รวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยตองมีคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไม
ต่ำกวา 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสจุริตของผูบริหารเทศบาลตำบลสามงามตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสามงามเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส 
และตรวจสอบได  

(4) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให
สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามงามที่มีประสิทธิภาพ 
เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลตำบลสามงามลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลตำบลสามงามมีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)
และมีคะแนน ITA 98 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570 
 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 96   
คะแนน 

96.5 
คะแนน 

97       
คะแนน 

97.5       
คะแนน 

98       
คะแนน 

 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
(1) ผูบริหารเทศบาลตำบลสามงามไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) เทศบาลตำบลสามงามมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสจุริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมทีส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เทศบาลตำบลสามงามมีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส และ
ตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตของเทศบาลตำบลสามงาม 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามงามที่มีประสิทธิภาพ 

เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลสามงาม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 

เทศบาลตำบลสามงามไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดวย โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 25 โครงการ ดังนี ้ 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ทั้ งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝ ายสภาท อ งถิ่ น  และฝ าย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 
 

1) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตำบลสามงาม” 
2) โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 

- 
 

- 
 
 

 

- 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
 

 

 

 1.2 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนกัแก
ประชาชนทกุภาคสวนใน
ทองถิ่น 

1) โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทจุริต 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 1.3 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล
สามงาม 
2) โครงการโรงเรียนคณุธรรม 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 รวม จำนวน 5 โครงการ    จำนวน - บาท  จำนวน - บาท  จำนวน - บาท  จำนวน - บาท  จำนวน - บาท  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบรหิารงบประมาณ 
2) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลสามงาม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

 2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส 

1) มาตรการ NO Gift Policy 
2) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบล     
สามงาม 
3) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลือ่นขัน้เงนิเดือน” 
4) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป” 
5) กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป” 
6) มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค 
ไมมปีระสิทธิภาพ 
7) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสนิของทางราชการ 
8) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

        - 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

          - 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

        - 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

        - 

 

 2.3 ม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร ใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

1) มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2) โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
3) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลสามงาม 

      

 รวม จำนวน 13 โครงการ จำนวน  -  บาท จำนวน  -  บาท จำนวน  -  บาท จำนวน  -  บาท จำนวน  -  บาท  

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1) โครงการจัดเวทีประชาคม 
2) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสามงาม 

5,000 
- 
 

5,000 
- 
 

5,000 
- 
 

5,000 
- 
 

5,000 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรบัฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

- 
 

- - - -   

 3.3 สงเสรมิการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการ
ทุจริต 

- - - - - -  

 รวม จำนวน 2 โครงการ จำนวน 5,000 บาท จำนวน 5,000 บาท จำนวน 5,000 บาท จำนวน 5,000 บาท จำนวน 5,000 บาท  

4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบล     
    สามงาม 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจรติ 

1) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรอืรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริตของเทศบาลตำบลสามงาม 
2) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกับ
การทุจริตของเทศบาลตำบลสามงาม 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 รวม จำนวน 5 โครงการ จำนวน  -  บาท จำนวน  -  บาท จำนวน  -  บาท จำนวน  -  บาท จำนวน  -  บาท  

รวมทั้งสิ้น จำนวน 25 โครงการ จำนวน 5,000 บาท จำนวน 5,000 บาท จำนวน 5,000 บาท จำนวน 5,000 บาท จำนวน 5,000 บาท  
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สวนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
ลำดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสามงาม” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลตำบลสามงามไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสามงาม โดยกำหนด

กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ
กระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอันเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11   
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปน
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาล
ตำบลสามงามจึงไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสามงาม” 
ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการให มีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกร ระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ของเทศบาลตำบลสามงาม เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสทิธภิาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคม ตามลำดับ 
 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางทั่วไป จำนวน 157 คน 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองคกรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 4) ดำเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการทั่วไปแกสาธารณชน
ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนนิการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด  ฝายอำนวยการ  งานการเจาหนาที่ 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 
  2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางทั่วไป มีความรูความ
เขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
สามงามปฏบิัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสามงาม (สำรวจโดยใชแบบประเมินตดิตามผล) 
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ลำดับที ่2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการสราง
วัฒนธรรมสุจริต สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลตำบลสามงาม จึงไดกำหนดดำเนินโครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตำบลสามงามมีความรูความเขาใจในการตอตานการทุจริต สอดสองเฝา
ระวังไมใหเกิดการกระทำการทุจริต รวมกันตอตานการทุจริต อันจะนำไปสูการเปนองคกรที่ปลอดทุจริตในที่สดุ 

3. วัตถปุระสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2) เพ่ือใหคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงาน
ทัว่ไป เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป ของ
เทศบาลตำบลสามงาม จำนวน  157  คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 
 2) ประสานบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพรขอมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการ
ทุจริต  
 4) นำขอมูลที่ไดมาจัดทำเปนสื่อเสริมสรางองคความรูตามรูปแบบที่กำหนด (เชน แผนพับ จดหมาย
ขาว วีดิทัศน ปายประชาสัมพันธ เปนตน) 
 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ
ถือปฏิบัติอยางเครงครดั ตามแนวทางและชองทางท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด ฝายปกครอง งานนิติกร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพรขอมลู/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตจำนวนอยางนอย 5 เรื่องขึ้นไป 
 2) คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานทั่วไป มี
ความรูดานการตอตานการทุจรติ (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานทั่วไป เฝา
ระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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                                                  ลำดับท่ี 3 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนำไปสูการพัฒนาท่ัวทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหนาที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน  
 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนด      
กลยุทธดานการปองกันและเฝาระวังที่มุงเนนการเรงสรางการรับรูและจิตสำนึกของประชาชนในการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีสวนรวมในการตอตานทุจริต 
รวมถึงสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผูปกครอง 
 ดังนัน้ เทศบาลตำบลสามงาม จึงใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจากการสรางจิตสำนึก
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตอตานการทุจริต โดยไดจัดทำโครงการเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริต 
เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยม ใหมีทัศนคติ วิสัยทัศนในการตอตานการทุจริต รวมทั้งรณรงคใหประชาชนจาก   
ทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เปนกลไกในการแกไขปญหาการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 

3. วัตถปุระสงค 
 1) เพ่ือสงเสริม และสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการสรางคานิยมและการเฝาระวังตอตานการทุจริต
ใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงคใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบตัตินตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพนัธบุคคลลำดับทีด่ีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูองคกรหรือบุคคลภายนอก 
 4) เพ่ือเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นไปสูประชาชนทุกภาคสวน 

4. กลุมเปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลสามงาม จำนวน  250 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดหาขอความที่เก่ียวของกับการสรางคานิยมการตอตานการทุจริต 
 2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามชองทางที่กำหนดไว 
 3) เผยแพรใหประชาชน รวมท้ังนกัเรียนในโรงเรียนตางๆ ภายในเขตพื้นที ่
 4) จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีตางๆ  
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 5) ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนนิการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 กองการศึกษา   

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพรสื่อการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง 
 2) มีการรณรงคในสถานศึกษาและชมุชนในเขตเทศบาล ไมนอยกวา 5 แหง 
 ผลลพัธ 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจและมีความตระหนัก
รวมกันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมนอยกวารอยละ 70 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70 ของประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ (สำรวจจากรายชื่อเครือขายตอตานการทุจริต) 
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ลำดับที ่4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสามงาม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรบัพฤตกิรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทกุรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนา
คนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดใหรัฐตองสงเสริม
การดำเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

เทศบาลตำบลสามงาม พิจารณาเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลสามงาม ขึ้น เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะ
เปนรากฐานที่สำคัญ ที่ทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหา
ทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลที่สุด  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 2) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม 
 3) เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 

4. กลุมเปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามงาม จำนวน 350 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
 2) แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ดำเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) เดก็และเยาวชนของเทศบาลตำบลสามงามไดรับการฝกอบรม จำนวน 350 คน 
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี  สามารถนำความรู
ประสบการณที่ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ 
 1) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 
(สำรวจโดยใชแบบประเมนิติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที ่5 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
มีศาสนาที่ตนนับถือเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสิทธิจัด
การศกึษาในระดับใดระดับหนึ่งหรอืทุกระดับ ตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน 
 เทศบาลตำบลสามงาม ไดตระหนักและใหความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเปนพลังที่สำคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงไดดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนดานจิตใจ 
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี 
ใหมีทักษะในการดำเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” ซึ่งเปนการสรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม 
ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลกนำพาชวีิตสูความสำเร็จ เพ่ือเก้ือกูลแกตนเองและประเทศชาติในที่สุด  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองตนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 2) เพ่ือใหนักเรียนมีความซื่อสัตย สุจริต มีความกตัญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
เสียสละเพ่ือสวนรวม 
 3) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 4) เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการตอตาน
การทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล๑ วัดลำลูกบัว จำนวน 350 คน 

5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานในการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรตาน
ทุจริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความ
พรอม เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 3) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบฯ การใชงบประมาณและพัสดุ
ของสถานศึกษา 
 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และสถานที่ในการจัดโครงการ 
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 5) ดำเนินการจัดกิจกรรมคายคณุธรรม 
 6) สรุปตดิตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรบัผิดชอบ 
 กองการศึกษา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
        นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศกึษา ไดรับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ รอยละ 100 
 ผลลัพธ 
         1) จำนวนนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษา นำความรูดานหลักธรรมมาปฏิบัติและ
นำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมนิติดตาม/แบบสอบถามครู) 
         2) เด็ก นักเรียน ไดซึมซับความรูดานคณุธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใชดำเนิน
ชีวิต ใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก
ความดี) 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
ลำดับที ่6 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบรหิารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต 
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการ
ดำเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลสามงามเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได   
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงดำเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การบริหารงบประมาณ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางไดทุกโครงการและ
กิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาลตำบลสามงาม 
 2) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภบิาล 
 3) เพ่ือปองกันการทุจริตในเทศบาลตำบลสามงาม 

4. กลุมเปาหมาย 
 1) บุคลากรของเทศบาลตำบลสามงาม จำนวน  100 คน 
 2) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  10,000 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) รวบรวมขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจำป แผนการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจำป แผนการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ ใหประชาชนได
ทราบผานทางเว็บไซตและชองทางตางๆ 
 3) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณใหมีความโปรงใส คุมคา และสรางการมีสวนรวมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
 4) ฝกอบรมใหบุคลากรภายในและประชาชนใหมีความรูเก่ียวของกับการพัสดุ 
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           5) จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 
เชน สังเกตการณ ตดิตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เปนตน 
 6) ประชุมกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป 
 7) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพรผลการดำเนินงานใหบุคลากรภายในหนวยงานและ
สาธารณชนใหทราบโดยทั่วกัน ผานชองทางตางๆ ไดแก 
  7.1) ผลการดำเนินโครงการ 
  7.2) รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป  
  7.3) รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจำปตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
  7.4) รายงานผลการจัดซือ้จัดจางรายเดือนและรายป  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 2) มีการจัดเวทเีพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใชจายงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ลดลง 
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ลำดับที ่7 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ
เทศบาลตำบลสามงาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลสามงามมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและ
การใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตำบล    
สามงามจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสตัย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลกัธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลสามงามได จึงไดจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับ
ติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลสามงามเพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกำหนดไวรวมทั้งจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารทีเ่ก่ียวของ
กับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสามงาม 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนดไว  เชน 
ขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจาง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนด  

3) เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับ      
การปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุมเปาหมาย 
 สำนัก กอง สวน ฝายตางๆ ในเทศบาลตำบลสามงาม จำนวน  139 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะของเทศบาลตำบลสามงาม 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของ

เทศบาลตำบลสามงาม ตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชน    
ใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทาง          
ที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี ้
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  2.1.1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูล
ผูบริหาร อำนาจหนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาว
ประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป คูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใหบริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป รายงาน
การกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจำป แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจดัหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการ
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพื่อเปนประโยชนตอ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลสามงาม 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของเทศบาล
ตำบลสามงามใหผูบริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  ฝายอำนวยการ งานประชาสัมพันธ 

9.ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอื่น ๆ และชองทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดงันี้ 

   - ขอมูลพ้ืนฐาน 
   - การบริหารงาน 
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   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การสงเสริมความโปรงใส 
2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคบัที่กำหนดไว   

 3) กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับที่กำหนด  

4) กำกับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ำกวา

รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสามงาม 
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ลำดับที ่8 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทำตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏริูปดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรอืผูบังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลตำบลสามงามเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถิ่น
เอง มีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหารใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน 
ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจ  
มีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งนำไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิดผลประโยชน  
ทบัซอน  

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสามงาม 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลตำบล

สามงามมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลสามงาม จำนวน 157 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 
 2) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  
 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด ฝายอำนวยการ งานการเจาหนาที่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบบั 
2) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลสามงามดำเนินการตาม 

แนวทาง NO Gift Policy จำนวนรอยละ 100 (สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีเรื่องรองเรียน
เรื่องสินบน 
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ลำดับที ่9 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลสามงาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลสามงาม”     
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาที่ดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลสามงาม 

4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลสามงาม จำนวน 150 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหดีขึ้น ซึ่งตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดย
ตองมีรายละเอียดตางๆ เชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เก่ียวของ การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  
 3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงชองทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปรงใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด ฝายแผนงานและงบประมาณ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลสามงาม            
 ผลลัพธ 
 เทศบาลตำบลสามงามมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมนิ (85 คะแนนขึ้นไป)  
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ลำดับที ่10 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่ งของ        
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลตำบลสามงามไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ          
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง   
การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาล
ตำบลสามงาม จึงไดดำเนินกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการเทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  44 คน  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
 2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการที่
รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการเสนอมา  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลดั ฝายอำนวยการ งานการเจาหนาที่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไมต่ำกวารอยละ 80 (สำรวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 
 ขอรองเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ลำดับที ่11 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง เกิด
ความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปน
เรื่องสำคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลสามงาม 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในเทศบาลตำบลสามงามมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการ
เบิกจายงบประมาณของเทศบาลตำบลสามงาม 
 2) เพื่อสงเสริมให บุคลากรในเทศบาลตำบลสามงามมีสวนรวมในการตรวจสอบการเบิกจาย
งบประมาณ 
 3) เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  4  คน  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 
 3) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง 
(Cross Check) 
 4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผดิชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา/รายงานการใชจายงบประมาณ อยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง        
              (Cross Check)  
 ผลลัพธ 
 ขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณลดลงรอยละ 80  
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ลำดับที ่12 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนเทศบาลตำบลสามงามจึงไดดำเนินกิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป” เพ่ือปรับปรุง
การจัดหาพัสดุใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณถัดไป  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจาง 
 2) เพ่ือใหไดขอมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูรับผิดชอบปฏิบัตงิานดานพัสด ุ จำนวน  3  คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 2) วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง 
 3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 4) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางแกผูบริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางใน
ปงบประมาณถัดไป 
 5) เผยแพรขอมูลใหบุคลากรของหนวยงานและประชาชนไดรับทราบทั่วกัน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจำป จำนวน 1 ฉบับ 
2) มีการเผยแพรผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจำปแกสาธารณชน อยางนอย 3 ชองทาง 
ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณถัดไปลดลง  
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ลำดับที ่13 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชน เทศบาลตำบลสามงามจึงใหความสำคัญกับการดำเนินการใชจายงบประมาณที่มีความคุมคาและ    
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน จึงไดจัดทำ “มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณที่      
ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ” 

3. วัตถปุระสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางการใชจายงบประมาณใหตรงตามวตัถุประสงคของการดำเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือปองกันการทุจริตในการใชจายงบประมาณของเทศบาลตำบลสามงาม 

4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  จำนวน  3  คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผดิวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร 
ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบทั่วกัน 
 3) จัดทำคูมือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กำหนดใหมีขั้นตอนการตรวจสอบการใชจายเงินใน
ประเด็น ดงันี้ 
  - ถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของหรือไม 
  - เปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินงานหรือไม  
  - เกิดประโยชนและมีความคุมคาในการดำเนินหรือไม 
  - ดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขัน้ตอนการใชจายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนด 
 5) ดำเนินการตามมาตรการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใชมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนทุจริตเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ ลดลง  
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ลำดับที ่14 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต 
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองดำเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ เพื่อใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการที่โปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธภิาพ 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน 
 2) เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 

4. กลุมเปาหมาย 
 1) บุคลากรของหนวยงาน  จำนวน  5  คน 
 2) ประชาชน  จำนวน  5  คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ
กฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปดเผย
และตรวจสอบได ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน 
 2) จัดทำคูมือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของ
ราชการ  
 3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน 
แผนผังข้ันตอนในการดำเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ 
 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของ
ราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ 
 5) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

34 



  

 
 
 
 

 

8. ผูรับผดิชอบ  
 กองชาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย 
อยางนอย จำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการ ลดลง 
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ลำดับที ่15 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลสามงามใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปองกันการ
ทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)” เพื่อใหเทศบาลตำบลสามงามบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสามงาม 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลสามงาม 

4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  157  คน 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถิน่  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน   
การทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการ   
ทำแผนฯแกหนวยงานที่เก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 
 4) ประชมุชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ใหแก
เจาหนาที่และหนวยงานที่เก่ียวของนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เปนตน 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกหนวยงานภายในเทศบาลตำบลสามงาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลสามงาม 
พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 เทศบาลตำบลสามงามมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ลำดับท่ี 16 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ    
ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและ
เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทจุริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลสามงามจึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  7  คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3) ทุกสวนราชการจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัตริาชการตามหลักธรรมาภิบาล เชน 
  - ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 
  - ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนสวนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอำนาจหนาที่ 
  - ไมใหเจาหนาที่ใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากความสัมพันธ
สวนตัวเปนตนโดยกำหนดจัดทำเปนขอตกลงรายบุคคลระหวางผูบังคบับัญชากับผูใตบังคบับัญชา ไดแก  
  - ผูบริหารหนวยงานกับผูอำนวยการสำนัก/กอง 
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  - ผูอำนวยการสำนัก/กอง กับ ผูอำนวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน 
  - ผูอำนวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน กับ เจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานใตบังคับบัญชา 
 4) รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ 
 5) ชี้แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัต ิ
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลสามงาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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ลำดับที ่17 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบกิจการของ 

ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต 
ดำเนินการตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความ
คลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑ
วิธกีาร ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคำขอ สถานที่ใหบริการ คาธรรมเนียม 
อีกทั้งเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบที่ชัดเจน 
จึงจำเปนตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตอง
จัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อใหมีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด  

2) เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลที่ชัดเจน
เก่ียวกับหลักเกณฑวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคำขอ สถานที่
ใหบริการ  

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนและผูรับบริการของเทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  50  คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
 3) จัดทำคูมือสำหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
คำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช เปนตน  
 4) ปดประกาศคูมือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลสามงาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มคีวามพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่18 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลสามงาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาที่ของเองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ตองทำอีกมากมายใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ทั้งนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 
ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยใหมีอำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหาร
กิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมากขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลสามงาม 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  8  คน 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวน
ราชการ เปนตน 
 2) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผดิชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลสามงาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบตัิราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการของเทศบาลตำบลสามงาม มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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  มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
ลำดับที ่19 

 

1. ชือ่โครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลสามงามเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทาเทียม 
โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ       
ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามงามดวยการจัดทำ
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการ
ตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลสามงาม โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา
ทองถ่ิน อยางมีประสทิธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

3. วัตถปุระสงค 
 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวของในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลสามงาม 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธปิไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสงัคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น 

4. กลุมเปาหมาย 
 ชุมชน/หมูบาน/ตำบล ในพื้นทีเ่ทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  350  คน   

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการจดัเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม
ประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนที่    
อยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 3) นำผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
           5,000  บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด ฝายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มกีารจัดประชุมเวทีประชาคมในชมุชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพื้นที่ อยางเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ  
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 



  

 
 
 
 

 

ลำดับที ่20 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตัริาชการของเทศบาลตำบลสามงาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม 
ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ตอไป 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
สามงาม 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม
ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการบรหิารงานเทศบาลตำบลสามงามใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  
 3) เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลสามงาม 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  200 คน  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานทีเ่ก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 2) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
 4) จัดทำคำสั่งแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสำนักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป    เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
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1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสามงามตามหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสามงามปละ 2 ครั้งเปนอยางนอย
แลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนำผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตำบลสามงาม 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลสามงามสำหรับผลการปฏิบัตริาชการประจำป 

4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลตำบลสามงามมอบหมาย 
                      5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนา 
                      6) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
                      7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
                      8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 
                      9) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ ผาน
ชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรด
ประชาสัมพันธ ฯลฯ 
                      10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด ฝายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลติ 
 1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการ
ตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสามงาม 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของ                        
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับที ่21 
 

1. ชือ่โครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลคาขององคกร รวมทั้งการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
สามงาม เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 
 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  140  คน 

5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัตหินาที่ 
 2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทัว่ไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสทิธิภาพของระบบการ 
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ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง    
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ของเทศบาลตำบลสามงาม ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพื่อนำขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลสามงาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัตหินาที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรบัปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงรอยละ 5 
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ลำดับที ่22 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกำหนดไว ซึ่ งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัตงิานในหนวยงาน จึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสามงามเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  140  คน 
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5. วิธีดำเนินการ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏบิัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 
2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 
 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ

ที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลสามงาม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏบิัตกิารควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 ผลลัพธ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3) การทุจริตเทศบาลตำบลสามงามลดลงรอยละ 5 
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ลำดับที ่23 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสามงาม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว
วา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนำผลการประเมิน ITA ไป
กำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 
90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองได
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการปรับ 
“ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
นำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปน
หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่
มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสำคญัในการพัฒนาทองถ่ินซึ่งนำไปสูการพัฒนาทั่วทัง้ประเทศ  
 ดังนั้น เทศบาลตำบลสามงามจึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถ่ินเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสามงาม  
เพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสามงาม 
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในเทศบาลตำบลสามงาม 

4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานภายในของเทศบาลตำบลสามงามทุกหนวยงาน  จำนวน  140 คน  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
 2) จัดตัง้คณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาที/่การดำเนินโครงการท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริต  
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 5) ดำเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และชองทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทจุริต
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หนวยงานที่เก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง
เครงครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด ฝายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลติ 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาที/่การดำเนินโครงการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสีย่ง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 ผลลพัธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสามงามลดลง 
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ลำดับที ่24 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล 
                    ตำบลสามงาม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลสามงามมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลสามงาม 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ
หนวยงาน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกำหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาที่โดยมิชอบ 
 2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนนิการรองเรียน 
 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) กำหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผูกระทำผิดการทุจริต 
 6) กำหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทำผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
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           8) จัดทำคูมือ/แนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียน
ทั่วไป และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี ้ 
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  
  (3) สวนงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 10) จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด ฝายปกครอง งานนิติการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่ (พิจารณา
จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจงหนวยงาน) 
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ลำดับที ่25 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล
ตำบลสามงาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน      
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลสามงาม มนีโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการ   
จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลสามงาม 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลสามงาม  จำนวน  100 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา
เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตองแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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          5) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด งานนิติการ , งานประชาสัมพันธ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่ (พิจารณา
จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจงหนวยงาน) 
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