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เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุ 

อ าเภอท่าคันโท จังหวุัดกาฬสินธ ์ 



ค ำน ำ 
 

 

ตำมที่เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์  ได้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นแผนที่มุ่งเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้แก่คณะผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล 
พนักงำนจ้ำงและสมำชิกเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ให้มีกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำลให้มีกำร
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนและรัฐวิสำหกิจในกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำกำร
ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบำทและมีกำรส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ และให้มีกำรพัฒนำระบบ และกลไกกำรตรวจสอบ ควบคุม กำรใช้
อ ำนำจ พร้อมกับพัฒนำสมรรถนะของพนักงำนเทศบำล ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสและยึดหลัก
ธรรมำภิบำลเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงให้บรรลุ
ภำรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น นั้น 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ป.ช.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๓ ได้มี
มติเห็นชอบให้ขยำยกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อน
แผนงำนและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลำในกำรขยำยกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ จึงได้ขยำยกรอบระยะเวลำ
สิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทั ้งนี ้หวังเป็นอย่ำงยิ ่งว่ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ จะเป็นเครื่องมือส ำคัญประกำรหนึ่ง ในกำรขับเคลื่อนเจตจ ำนงและ
นโยบำยกำบริหำรงำนด้วยควำมสุจริต เพ่ือเป็นกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป      

  
 
 
 
 
 
 

ุุุุุุุุุุุุุเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์  
    อ ำเภอท่ำคันโท จังหวัดกำฬสินธุ์ 

๑๔  กรกฎำคม  ๒๕๖๔ 



 

สารบัญ 
 

 
 
 
 

ส่วนทีุ่1ุบทน า 1 
องค์ประกอบุประกอบดว้ย 

  

หล ักกำรและเหตุผล ๓ 

ว ัตถุประสงค ์ของกำรจัดทำแผน ๕ 

เป้ำหมำย ๕ 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน ๖ 
 

ส่วนทีุ่2ุแผนปฏิบุัติการป้องกันการท จริต 
องค์ประกอบุประกอบด้วย 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร และจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำร  ปี ๗ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกตำม 4 มิต ิ

 
 

ส่วนทีุ่3ุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการุตามแผนปฏุิบัตุิการฯ 1๑ 



บทน ำ
นำ ำ 

 

 
 
 

กำรป ้องก ันกำรท ุจร ิตน ับเป ็นเรื่องสำค ัญไม ่น ้อยไปกว่ำกำรปรำบปรำมกำรท ุจร ิต เพรำะเป ็น 
ระด ับป ัญหำทีส่ำเหต ุ ซ่ึงหำกปล ่อยให ้ม ีกำรท ุจร ิตเก ิดขึ้นก ็จะสร ้ำงป ัญหำควำมเส ียหำยแก ่ส ังคมและ 
ประเทศชำติ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได ้จ ัดทำย ุทธศำสตร ์ชำต ิว ่ำด ้วยกำรป ้องก ันและปรำบปรำมกำรท ุจร ิต 
มำแล ้ว 3 ฉบ ับ ป ัจจ ุบ ันที่ใช้อยู ่เป ็นฉบ ับที ่3 เริ่มจำกปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ให้ใช้ต่อไปจนถึง
วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  ซ่ึงมุ ่งส ู่กำรเป ็น ประเทศทีม่ ีมำตรฐำนทำงค ุณธรรมจร ิยธรรม เป ็นส ังคมม ิต ิ
ใหม ่ที ่ประชำชนไม ่เพิกเฉยต ่อกำรท ุจร ิตท ุกร ูปแบบ โดยได ้ร ับควำมร ่วมจำกฝ่ำยกำรเม ือง หน ่วยงำนของร ัฐ 
ตลอดจนประชำชน ในกำรพิท ักษ ์ร ักษำผลประโยชน์ ของชำต ิและประชำชนเพ ื่อให ้ประเทศไทยม ีศักดิศ์ร ี
และเก ียรต ิภ ูม ิในด ้ำนควำมโปร ่งใสท ัดเท ียมนำนำ อำรยประเทศโดยก ำหนดว ิสัยทัศน์ “ประเทศไทยให้
สะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” กำรบร ิหำรงำนภำคร ัฐต ้อง ม ีระด ับธรรมำภิบำลที ่ส ูงขึน้ เจ ้ำหน ้ำทีข่องร ัฐและ
ประชำชนต ้องม ีพฤต ิกรรมแตกต ่ำงจำกทีเ่ป ็นอยู ่ในป ัจจ ุบ ัน ไม ่ใช้ตำแหน ่งหน ้ำทีใ่นทำงท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบ 
โดยได ้กำหนดย ุทธศำสตร ์กำรดำเน ินงำนหล ักออกเป ็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

มุิติทีุ่1ุการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการท จรุิตุประกอบด้วย 
1.1 กำรสร ้ำงจ ิตสำน ึกและควำมตระหน ักแก ่บ ุคลำกรทัง้ข ้ำรำชกำรกำรเม ืองฝ่ำย 

บริหำรข้ำรำชกำรกำรเมอืงฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก ่เด็กและเยำวชน 

มุิติทีุ่2ุการบริหารราชการเพือ่ป้องกันการท จริตุประกอบดว้ย 
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองเพ ื่อป้องกันกำรทุจริตของผู้บร ิหำร 
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏ ิบัติรำชกำร 
2.3 มำตรกำรกำรใช้ด ุลยพิน ิจและใช้อำนำจหน ้ำท่ีให ้เป ็นไปตำมหลักกำรบร ิหำร 

กิจกำรบ้ำนเมืองทีดี่ 

ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 
 

2.4 กำรเชิดชูเก ียรต ิแก ่หน ่วยงำน/บ ุคคลในกำรด ำเน ินก ิจกำร กำรประพฤต ิปฏ ิบ ัติ 
 
 

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
มุิติทีุ่3ุการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนุประกอบดว้ย 

3.1 จ ัดให ้ม ีและเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่ำวสำรในช ่องทำงทีเ่ป ็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ 
ประชำชนได ้ม ีส ่วนร ่วมตรวจสอบกำรปฏิบ ัต ิรำชกำรตำมอำนำจหน ้ำที่ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่ได ้ท ุก 
ขั้นตอน 

 
 

ประชำชน 

ท้องถิ่น 

3.2 กำรร ับฟังควำมค ิดเห ็น  กำรร ับและตอบสนองเรื่องร ้องเร ียน/ร ้องท ุกข ์ของ 
 
 

3.3 กำรส ่งเสร ิมให ้ประชำชนม ีส ่วนร ่วมบร ิหำรก ิจกำรขององค ์กรปกครองส ่วน 



 
-๒- 

 

มตุิทีุ่ 4ุการเสรุิมสรุ้างและรุับปรุ งกลไกในการตรวจสอบการปฏิบุัตุิราชการขององค์กรุ
ปกครองส่วนท้องถิ่นุประกอบดว้ย 

4.1 ม ีกำรจ ัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบค ุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจ 
เงินแผ่นดินก ำหนด  

 

4.2 กำรสน ับสน ุนให ้ภำคประชำชนม ีส ่วนร ่วมตรวจสอบกำรปฏิบ ัต ิหร ือกำรบร ิหำร 
รำชกำรตำมช ่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

4.3 กำรส่งเสร ิมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.4 เสร ิมพล ังกำรม ีส ่วนร ่วมของชุมชน และบ ูรณำกำรท ุกภำคส ่วนเพ ื่อต ่อต ้ำนกำร 

ทุจริต  
 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่มคีวำมสำค ัญยิ่งในกำรข ับเคลื่อนย ุทธศำสตร ์ชำติ 

ซ่ึงองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่เป ็นหน ่วยงำนของร ัฐภำยใต ้โครงสร ้ำงกำรจ ัดระเบ ียนบร ิหำรรำชกำรตำม 
หล ักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจจำกส ่วนกลำงลงสู ่ท ้องถิน่และเป ็นกลไกหนึ่ง 
ในกำรส ่งเสร ิมกำรปกครองในระบบประชำธ ิปไตย เป ็นหน ่วยงำนหล ักในกำรจ ัดทำบร ิกำร สำธำรณะและ 
ก ิจกรรมสำธำรณะเพ ื่อประโยชน ์ของประชำชนในท ้องถิน่ ถ ือเป ็นกลไกสำค ัญในกำรพ ัฒนำท ้องถิ่นซ่ึงนำไปสู่ 
กำรพ ัฒนำทัว่ประเทศ หำกองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่ปรำศจำกกำรท ุจร ิตนำเง ินที่ได ้มำพ ัฒนำท ้องถิ่นตนเอง 
พ ัฒนำเพือ่ประโยชน์ส ุขของประชำชนอย่ำงแท้จริง ประเทศชำติก็จะเจริญก ้ำวหน ้ำท ัดเท ียมนำนำประเทศ กำร 
พ ัฒนำองค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืนรัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่ 
โดยย ึดหล ักแห ่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ ์ของประชำชนในท ้องถิน่ และส ่งเสร ิมให ้องค ์กรปกครอง 
ส ่วนท ้องถิน่เป ็นหน ่วยงำนหล ักในกำรจ ัดท ำบร ิกำรสำธำรณะ รวมทัง้ม ีส ่วนร ่วมในกำรต ัดส ินใจแก ้ไขป ัญหำใน 
ระดับพ ื้นที่





 



 
 

 



 



 
 

 หลักการและเหต ผล 
 
 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์   เป ็นองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นในฐำนะเป ็นผู ้ใช้อำนำจรฐัในกำร
ปกครองและบริหำรจัดกำรในเขตพ้ืนที่ร ับผ ิดชอบ เป ็นหน ่วยงำนที่ม ีหน ้ำที่ในกำรให ้บร ิกำรสำธำรณะ ด ้ำน
ต ่ำงๆ ซ่ึงด ำเน ินกำรแก ้ไขป ัญหำต ่ำงๆ ที ่เก ิดขึ้นให ้แก ่คนในท ้องถิ ่น เป ็นองค ์กรที่ม ีควำมใกล ้ชิดก ับ 
ประชำชน และม ีควำมเข ้ำใจในสภำพและร ับร ู้ถ ึงสำเหต ุของป ัญหำที่เก ิดขึน้ภำยในท ้องถิ่นได ้ด ีกว่ำหน ่วยงำน 
รำชกำรส ่วนกลำง ในกำรปฏิบ ัต ิงำนและกำรดำเน ินกำรขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นย ่อมอำจส ่งผลกระทบ 
ต ่อช ุมชนและประเทศชำต ิซ่ึงอำจม ีสำเหต ุมำจำกกำรปฏ ิบ ัต ิหน ้ำที่หร ือละเว้นกำรปฏิบ ัต ิหน ้ำที่โดยม ิชอบ หร ือ 
ได ้ใช ้อำนำจในตำแหน ่งหน ้ำที่เพ ื่อแสวงหำผลประโยชน ์ทีม่ ิควรได ้โดยชอบด ้วยกฎหมำย รวมทัง้ป ัญหำกำร 
ท ุจร ิตคอร ัปชั่นอ ื่นเป ็นป ัญหำของส ังคมไทยที ่เก ิดขึ้นมำเป ็นเวลำนำน และน ับวันยิ่งทวีควำมร ุนแรงมำกขึ้น ทั้ง 
ในเช ิงขนำด และควำมสล ับซับซ้อนของปัญหำทุจริต ซึ่งทำงคณะรักษำควำมสงบแห ่งชำติ หร ือ คสช.ตำมคำสั่ง 
คณะร ักษำควำมสงบแห ่งชำติ ที่ 69/2557 เรื ่องมำตรกำรป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหำกำรท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบ 
ได ้กำหนดให ้ท ุกส ่วนรำชกำรและหน ่วยงำนของร ัฐ กำหนดมำตรกำรหร ือแนวทำงกำรป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหำ 
กำรท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบในส ่วนรำชกำรและหน ่วยงำนของร ัฐ โดยให ้ท ุกส ่วนรำชกำรและหน ่วยงำน ของร ัฐ 
กำหนดมำตรกำรหร ือแนวทำงกำรแก ้ไขป ัญหำกำรท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบ โดยมุ ่งเน ้นกำรสร ้ำง ธรรมำภิบำลใน 
กำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรม ีส่วนร่วมจำกท ุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ ้ำระว ัง เพ่ือสก ัดกัน้เพ่ือม ิให ้เก ิด 
กำรท ุจร ิตได้ ประกอบก ับนโยบำยของ พลเอกประย ุทธ จ ันทร์โอชำ นำยก ร ัฐมนตร ีได ้แถลงนโยบำยของ 
รฐับำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อว ันที่ 12 กันยำยน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีกำรบร ิหำรรำชกำรแผนด ินที่ 
ม ีธรรมำภิบำลและกำรป ้องก ันปรำบปรำมกำรท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบในภำคร ัฐ เป ็นนโยบำยสำค ัญของ 
รฐับำล 

คณะร ัฐมนตร ีได ้ม ีมติ เมื ่อวนที่ 11 ต ุลำคม 2559 ได ้ม ีมต ิเห ็นชอบย ุทธศำสตร ์ชำต ิว ่ำด ้วย 
กำรป ้องก ันและปรำบปรำมกำรทุจร ิตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2540) ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เสนอ 
และใหห้น่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรไปสู ่กำรปฏิบ ัติ โดยกำหนดในแผนย ุทธศำสตร ์กำรพัฒนำ 
และแผนพ ัฒนำสำมป ีและเป ็นกำรสอดคล ้องก ับกำรกำหนดให ้ม ีกำรประเม ินค ุณธรรมและควำมโปร ่งใสของ 
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่ Integrity and Transparency  Assessment  (ITA) ประจำป ีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕60 โดยทำงสำน ักงำน ป.ป.ช.  เสนอกำรบ ูรณำกำรเครื่องม ือกำรประเม ินค ุณธรรมกำรดำเน ินงำน 
(Integrity  Assessment)  และด ัชน ีว ัดควำมโปร ่งใสของหน ่วยงำนภำคร ัฐของสำน ักงำน ป.ป.ช. เข ้ำด ้วยก ัน 
และสร ้ำงเครื่องม ือประเม ินที ่ผนวกหล ักกำรประเม ินเชิงภำพล ักษณ์  (Perception  Base)  และหล ักฐำนเชิง 
ประจ ักษ ์ (Evidence  Base)  โดยม ีเป ้ำหมำยค ือ องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นเป ้ำหมำยทั้ง ๗,๕๗๑ แห ่ง 
โดย มุ ่งหวังให ้เก ิดกำรบร ิหำรงำนที ่โปร ่งใสและเป ็นธรรมในองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่ และนำ ผลทีไ่ด ้จำก
กำร ประเม ินเพ่ือใช้ในกำรกำหนดนโยบำยกำรส ่งเสร ิมธรรมำภ ิบำลและป้องกันกำรทุจริต พ ัฒนำคุณธรรมและ
ควำมโ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี ภ ำ พ ลั ก ษ ณ์ ท่ี ดี ขึ้ น ใ น อ น ำ ค ต แ ล ะ เ ป็ น ก ำ ร ป ฏ บั ติ 
ต ำ ม พระรำชบ ัญญ ัต ิประกอบร ัฐธรรมน ูญว ่ำด ้วยกำรป ้องก ันและปรำบปรำมกำรท ุจร ิต พ.ศ.2542  ด ังนั้น 
เพ่ือให้ กำรข ับเคลื่อนนโยบำยของร ัฐบำลและคณะร ักษำควำมสงบแห ่งชำติ ในกำรป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหำ
กำรท ุจร ิต ประพฤตมิ ิชอบ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธ ิภำพ 



 

-๔- 
 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์    จ ึงได ้จ ัดแผนปฏ ิบ ัต ิกำรป ้องก ันกำรท ุจร ิตเพื่อเป ็น มำตรกำร
แนวทำงกำรป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหำกำรท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบภำคร ัฐ  ประจำ ป ีงบประมำณ พ.ศ.2561 – 
2564 ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที ่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ และเพ่ือให ้ท ุก
หน ่วยงำนในเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ใช ้กรอบแนวทำงในกำรดำเน ินกำรป ้องก ันและปรำบปรำมกำรท ุจร ิต  
ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้กำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรท ุจร ิตของเทศบำล
ต ำบลดงสมบูรณ์ เป ็นไปอย ่ำงต ่อเนื่อง สร ้ำงระบบรำชกำรที่ม ีควำมโปร ่งใส จ ัดระบบกำรตรวจสอบและ 
ประเม ินผลส ัมฤทธ ิ์ตำมมำตรฐำนค ุณธรรม จร ิยธรรม ควำมคุ ้มค ่ำ  เป ิดเผยข ้อม ูลข ่ำวสำร ปร ับปร ุงระบบกำร
ปฏิบ ัต ิงำนให ้เก ิดควำมโปร ่งใส  ม ีประส ิทธิภำพและสน ับสน ุนภำคประชำชนให ้ม ีส ่วนร ่วม ในกำรรณรงค์ 
และปล ูกจ ิตส ำน ึกค ่ำน ิยมของส ังคมให ้ประชำชนร ่วมก ันต ่อต ้ำนกำรท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบของเจ ้ำหน ้ำที่ของร ัฐ 
ซ่ึงเป็นเรื ่องที่สอดคล้องก ับพระรำชกฤษฎีกำว ่ำด้วยหล ักเกณฑ ์และวิธีกำรบร ิหำรก ิจกำรบ ้ำนเม ืองที่ดี พ.ศ.
254๖ เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ได้เล็งเห ็นถึงควำมสำคัญและตระหนักถึงปัญหำกำรท ุจร ิตคอร ัปชั่น ป ัญหำ 
ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน และกำรพัฒนำค ุณธรรมสร ้ำงควำมโปร ่งใสในกำรปฏิบ ัต ิรำชกำร จ ึงได้ จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัติ
กำรด ้ำนกำรป ้องก ันกำรท ุจร ิต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. 
๒๕๖๕   เพ ื่อเป ็นแผนปฏ ิบ ัต ิกำรในกำรดำเน ินกำรเรื ่อง โปร ่งใสในกำรดำเน ินงำนขององค ์กรปกครองส ่วน
ท ้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อ ันจะเป็นกำรเพ ิ่มประสิทธ ิภำพในองค์กร ให้
สำมำรถทำงำนด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักนิติธรรม หล ักค ุณธรรม โดยประชำชนมีส่วนร่วม สำมำรถใช้
ทรัพยำกรอย ่ำงคุ ้มค ่ำ และร ับผ ิดชอบ ตลอดจนสำมำรถตรวจสอบได้ และ เป็นไปตำมแผนจังหว ัดใสสะอำด 



 
 

 

-๕- 
 

วัตถ ประสงคข์องการจุัดท าแผน 
 
 

1.  เพ ื่อยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมอืงในกำรต ่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บร ิหำรท ้องถิ่น 
2.  เพ ื่อยกระด ับจ ิตสำน ึกร ับผ ิดชอบในผลประโยชน ์ของสำธำรณะของข ้ำรำชกำรฝ ่ำยกำรเม ือง 

ข้ำรำชกำรฝ่ำยสภำท้องถิ่น และข ้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 
3.  เพ่ือให ้กำรบร ิหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์เป ็นไปตำมหล ักบร ิหำรก ิจกำรบ้ำนเมอืงที่ด ี
4.  เพ ื่อส ่งเสร ิมบทบำทกำรม ีส ่วนร ่วมของภำคประชำชนในกำรบร ิหำรก ิจกำรของเทศบำลต ำบลดง-

สมบูรณ์ 
5.  เพ่ือพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถ ึงเคร ือข ่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบ ัต ิรำชกำรของเทศบำล

ต ำบลดงสมบูรณ์ 
 

 
 
 

เป้าหมาย 
 
 

1.  ข ้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเม ือง ข ้ำรำชกำรฝ่ำยสภำท ้องถิน่ และข ้ำรำชกำรฝ่ำยประจำของเทศบำลต ำบลดง
สมบูรณ์ รวมถ ึงประชำชนในท ้องถิ่นม ีจ ิตสำน ึกและควำมตระหน ักในกำรปฏิบัต ิหน ้ำที่ รำชกำรให ้
บ ังเก ิดประโยชน ์ส ุขแก ่ประชำชนท ้องถิ่น ปรำศจำกกำรก ่อให ้เก ิดข ้อสงส ัยในกำรประพฤติปฏ ิบัติตำม
มำตรกำรจร ิยธรรม กำรข ัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 

2.  เครื่องม ือ/มำตรกำรปฏิบ ัต ิงำนทีส่ำมำรถป ้องก ันป ัญหำเกีย่วก ับกำรท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบของ 
ข้ำรำชกำร 

3. โครงกำร/ก ิจกรรม/มำตรกำรที่สน ับสน ุนให ้สำธำรณะและภำคประชำชนเข ้ำมำม ีส ่วนร ่วมและ 
ตรวจสอบกำรปฏ ิบัติหร ือบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 

4.  กลไก มำตรกำร รวมถ ึงเคร ือข ่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏ ิบ ัต ิรำชกำรของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์
ที่มีควำมเข้มแข ็งในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช ้อำนำจอย่ำงเหมำะสม 

5.  เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์มีแผนงำนที่มีประสิทธ ิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรท ุจร ิตและประพฤต ิ
     ม ิชอบจนเป็นที่ยอมรับจำกท ุกภำคส่วน 



 

-๖- 
 

ประโยชนุ์ของการจัดท าแผน 
 
 

1.  ข ้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเม ือง ข ้ำรำชกำรฝ่ำยสภำท ้องถิ่น และข ้ำรำชกำรฝ่ำยประจำของเทศบำลต ำบล
ดงสมบูรณ์  รวมถ ึงประชำชนในท ้องถิ่นม ีจ ิตสำน ึกร ักท ้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมำซ่ึงกำรสร ้ำง
ค ่ำน ิยม และอุดมกำรณ ์ในกำรต ่อต ้ำนกำรท ุจร ิต  จำกกำรปล ูกฝ ังหล ักค ุณธรรม  จร ิยธรรม หล ักธรร -
มำภิ บำ ล   ร ว ม ถ ึง ห ล ัก เ ศร ษ ฐ กิ จ พ อเ พ ีย ง ท่ี ส ำ ม ำร ถ น ำมำ ปร ะ ย ุก ต์ ใช ้ใ นกำร ทำ งำนแ ละ
ช ีว ิตประจ ำวัน 

2.  เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์  สำมำรถบร ิหำรรำชกำรเป ็นไปตำมหล ักบร ิหำรก ิจกำรบ ้ำนเม ืองที่ดี มี
ควำมโปร ่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

3.  ภำคประชำชนมีส ่วนร ่วมต้ังแต ่ร ่วมค ิด  ร ่วมทำ ร ่วมต ัดส ินใจรวมถ ึงร ่วมตรวจสอบในฐำนะพลเม ืองที่มี 
จ ิตสำน ึกร ักท ้องถิน่ อันจะนำมำซ่ึงกำรสร ้ำงเคร ือข ่ำยภำคประชำชนที ่ม ีควำมเข ้มแข ็งในกำรเฝ ้ำระวัง 
กำรทุจริต 

4.  สำมำรถพ ัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถ ึงเคร ือข ่ำยในกำรตรวจสอบ  กำรปฏิบ ัต ิรำชกำร
ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค ์กรที่ม ีควำมเข ้มแข ็งในกำรเฝ ้ำระวัง
กำรทุจริต 

5.  เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์  ม ีแนวทำงกำรบร ิหำรรำชกำรที ่ม ีประส ิทธิภำพ  ลดโอกำสในกำรกระทำ
กำรท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ จนเป ็นทีย่อมร ับจำกท ุกภำคส ่วนให ้เป ็นองค ์กรปกครองส ่วน ท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้ำนกำรป้องก ันกำรทุจริต อ ันจะส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเก ิดควำมภำคภูม ิใจและ ให้
ควำมร่วมม ือกันเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ ้ำระวังกำรทุจริตทีเ่ข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 





-
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 ๗- 
 
 

ส่วนทีุ่ ๒ 
 
 

แผนปฏุิบัติการปุ้องกันการทุ จริตุประจ าปีงบประมาณุพ.ศ.ุ๒๕๖๕ 
 
 

 

 

มิต ิ 

 

 

ภำรกิจตำมม ิต ิ

 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ 

 

 

หมำยเหต ุงบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. กำรสร้ำงส ังคมทีไ่ม่ทนต่อกำรทุจริต 1.1 กำรสร ้ำงจ ิตสำน ึกและ 
ตระหน ักแก ่บ ุคลำกรทัง้ข ้ำรำชกำร 
ก ำ ร เ มอืง ฝ่ำยบ ริ ห ำ ร ข้ำร ำ ช ก ำ ร 
กำรเม ืองฝ่ำยสภำท ้องถิน่ และฝ่ำย 
ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร ป ร ะ จำ ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
ปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
1.2 กำรสร ้ำงจ ิตส ำน ึกและควำม 
ตระหน ักแก ่ประชำชนท ุกภำคส่วน 
ในท้องถิ่น 
1.3 กำรสร ้ำงจ ิตสำน ึกและควำม 
ตระหนักคณุธรรม จริยธรรม 

1.1 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
กฎหมำยเบื้องต้น กฎหมำย
เลือกตั้ง กำรปกครองตำม
ระบอบประชำธิปไตย 

 
 
 
1.2 โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคญั
ของชำติ 
 
1.3 โครงกำรอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

๓๐,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

๕0,000 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

๕0,000 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

๕0,000 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

๕0,000 

 

มิติท่ี 1ุ รวม จานวนุ 3ุุโครงการ 1๓0,000 130,000 130,000 130,000  
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 ๘- 
 
 

 

 

มิต ิ

 

 

ภำรกิจตำมม ิต ิ

 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ 

 

 

หมำยเหต ุงบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2. กำรบร ิหำรรำชกำรเพือ่ป ้องก ันกำร 
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเม ือง 
เพื่อป ้องกันกำรทุจริตของผ ู้บริหำร 

 
 
 
2.2 มำตรกำรสร ้ำงควำมโปร ่งใสใน 
กำรปฏ ิบัติรำชกำร 

 

 

2.3 มำตรกำรกำรใช้ด ุลยพ ิน ิจและ 
ใ ช ้ อ ำน ำจ ห น้ ำ ที ่ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม 
หล ักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเม ืองที่ดี 
2.4 เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
 
2 . 5 มำ ต รก ำร จั ดก ำร ใ นก รณ ีไ ด้ 
ทรำบ หร ือร ับแจ ้ง หร ือตรวจสอบ 
พบกำรทุจรติ 

2 . 1  กิ จ ก ร ร ม ล ง น ำ ม แ ส ด ง 
เ จ ต จ ำ น ง ก ำ ร ก ำห น ด น โ ย บ ำ ย 
ค ุณธรรมและควำมโปร ่งใส ของ 
นักกำรเม ืองท้องถิ่น 
2.2  กำรเผยแพร ่ประกำศจ ัดซือ้ 
จัดจ้ำง ผ ่ำน ทำงเว็บไซต์ ของ
หน่วยงำน 
2.3 มำตรกำรมอบอำนำจของ 
นำยกเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 
 
2.4  โครงกำรรณรงค์ระบบอบ
ประชำธิปไตย 

 

 

2.5 ก ิจกรรมให ้ควำมร ่วมม ือก ับ 
หน ่วยตรวจสอบทีไ่ด ้ดำเน ินกำร 
ต ำ ม อำ น ำ จ ห น้ ำ ที ่เ พื ่อ ก ำ ร 
ต ร ว จ ส อ บ ค ว บ คุ ม ด ูแ ล ก ำ ร 
ปฏ ิบ ัต ิรำชกำรกำรของเทศบำล
ต ำบลดงสมบูรณ์ 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 50,000 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 

 

มิติท่ี 2ุ รวม จานวนุ 5ุ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  



-
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 ๙- 
 
 

 

 

มิต ิ 

 

 

ภำรกิจตำมม ิต ิ

 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ 

 

 

หมำยเหต ุงบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

3. กำรส ่งเสร ิมบทบำทและกำรม ีสวนร ่วม 
ของภำคประชำชน 

3 . 1 จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ ม ูล 
ข่ำวสำรในช่องทำงทีเ่ป ็นกำรอำนวย 
ควำมสะดวกแก ่ประชำชนได ้ม ีสวน 
ร ่วมตรวจสอบกำรปฏ ิบ ัต ิรำชกำร 
ต ำ ม อำน ำจ ห น้ ำ ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
ปกครองส ่วนท ้องถิน่ได้ทุกข ั้นตอน 
3.2 กำรรับฟงัควำมคิดเห็น  กำรร ับ 
และตอบสนองเรื่องร ้องเร ียน/ร ้อง 
ทุกข์ของประชำชน 

 

 

3.3 กำรส่งเสร ิมให ้ประชำชนม ีส ่วน 
ร่ ว ม บ ริ ห ำ ร กิ จ ก ำ ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
ปกครองส ่วนท ้องถิ่น 

3 . 1 กิ จ ก ร ร ม เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล 
ข่ำวสำรตำม พ.ร.บ.ข ้อม ูลข ่ำวสำร 
ขอ ง รำ ช ก ำร พ. ศ . 2 5 4 0 แ ล ะ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข ้อง 

 
 
 
3.2 เสร ิมสร ้ำงกลไกหร ือช่อง 
ท ำ ง ก ำ ร รั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น 
ข้ อ ค ิด เ ห็ น ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ ำ ก 
ประชำชน 
3 .3   ม ำ ต ร ก ำ ร แ ต ่ง ตั้ ง 
คณะกรรมกำรสนับสน ุนกำรจ ัดทำ 
แผนพ ัฒนำของเทศบำลต ำบล
ดงสมบูรณ์  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 

มิติท่ี 3ุ รวม จานวนุ 3ุุโครงการ - - - -  
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 ๑๐- 
 
 

 

 

มิต ิ 

 

 

ภำรกิจตำมม ิต ิ

 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 25๖๕ 

 

 

หมำยเหต ุงบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

4. กำรเสร ิมสร ้ำงและปร ับปร ุงกลไกใน 
กำ รต ร วจ ส อ บ กำ รป ฏิ บ ัต ิรำ ช กำ รข อ ง 
องค์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 

4.1 ม ีกำรจ ัดวำงระบบและรำยงำน 
ก ำ ร ค ว บ คุ ม ภ ำ ย ใ น ต ำ ม ที่ 
คณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ตร ว จ เ ง ิน แ ผ น ด ิน 
ก ำหนด 
4.2 กำรสน ับสน ุนให ้ภำคประชำชน 
ม ีสวนร ่วมตรวจสอบกำรปฏ ิบ ัต ิหร ือ 
กำรบร ิหำรรำชกำรตำมชองทำงที่ 
สำมำรถด ำเนินกำรได ้
4 . 3 ก ำ ร ส ่งเส ริ ม บ ท บ ำ ท ก ำ ร 
ตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

 
 
 
4.4 เสร ิมพลังกำรม ีสวนร ่วมข อง 
ชุมชน และบ ูรณำกำรท ุกภำคส ่วน 
เพื่อตอ่ต้ำนกำรทุจร ิต 

4 . 1 โ ค ร ง ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น ก ำ ร 
ต ร ว จ ส อ บ ภ ำ ย ใ น ป ร ะ จำ ป ี
งบประมำณ 

 

 

4.2 ก ิจกรรมกำรรำยงำนผลกำร 
ใช ้จ่ำยเง ินให้ประชำชนได ้รับทรำบ 

 
 
 
4.3 โครงกำรอบรมให ้ควำมร ู้ด ้ำน 
กำรป ้องก ันและปรำบปรำมกำร 
ท ุจร ิตให ้แก ่ผู้บร ิหำรท ้องถิน่และ 
สมำชกิสภำท้องถิ่น 
4 . 4    โครงกำร ต ิด ป้ ำ ย 
ประชำส ัมพ ันธ ์ 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๕0,000 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๕0,000 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๕0,000 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๕0,000 

 

มิติท่ี 4ุ รวม จานวนุ 4ุุโครงการ ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000  



 

-๑๑- 
 

ส่วนทีุ่ 3 
 
 
 
 
 

 

มุิติทีุ่1 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1.1 

1. การสร้างสังคมทีไ่มุ่ทนต่อการท จริต 
1.1ุการสรุ้างจุิตสำนึกและความตระหนักแกุ่บุ คลากรทัง้ขุ้าราชการการเมุืองฝ่ายบรุิหารขุ้าราชการุ
การเมอืงฝ่ายสภาท้องถ่ินุและฝ่ายขุ้าราชการประจำขององค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ่น 

 

1. ชือ่โครงการุ“โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมร ู้เกีย่วก ับกฎหมำยเบื้องต้น กฎหมำยเลือกตั้ง กำรปกครองตำม
ระบอบประชำธิปไตย” 

 
2. หลักการและเหต ผล 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์   ได ้เล ็งเห ็นถ ึงควำมสำค ัญของกำร ป ้องก ัน ปรำบปรำมกำรท ุจร ิต 
และประพฤติม ิชอบภำยในองคก์รภำครัฐ ซึ่งหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนร ่วมก ันเป ็นหมู ่คณะอีกอย ่ำงที่ขำดไม ่ได้ 
ค ือ ค ุณธรรม จร ิยธรรม เพรำะค ุณธรรม และจร ิยธรรม หมำยถ ึง กำรประพฤติ ปฏิบ ัติ อ ันถูกต ้องด ีงำม ทั้ง 
กำย วำจำ ใจ ทัง้ต ่อตนเอง ต ่อผู ้อื่น และต ่อส ังคม ซ่ึงถ ้ำบ ุคลำกรท ุกคนไม ่ว ่ำจะเป ็นข ้ำรำชกำรกำรเม ืองฝ่ำย 
บร ิหำร ข ้ำรำชกำรกำรเม ืองฝ่ำยสภำท ้องถิน่ และฝ่ำยข ้ำรำชกำรประจ ำของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ทุก
คนที่ท ำงำนร่วมกันมีค ุณธรรมและจร ิยธรรมประจำใจของตนเองแล ้ว กำรปฏิบ ัต ิงำนท ุกอย ่ำงต ้อง ลุล ่วงไปได้
ด้วยดี และม ีประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร ่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้และผู ้มำร ับบร ิกำรอย ่ำงประชำชน ก็จะได้รับ
ควำมเชื่อม ั่นและไว ้วำงใจที่จะเขำ้มำรับบริกำรที่เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นกำรปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
3.2 เพ ื่อเป็นกำรสร ้ำงจิตส ำน ึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบ ัต ิรำชกำรตำมอำนำจหน ้ำที ่ให ้เก ิด

ประโยชน์ สุขแก ่ประชำชน 
3.3 เพ่ือเป ็นกำรสร ้ำงจ ิตสำน ึกในกำรปฏิบ ัต ิงำนด ้ำนควำมร ับผ ิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือส ัตย์ ส ุจร ิตต ่องำนที่ 

ได้รับมอบหมำย 
 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำช ิกสภำทอ้งถิน่ และบุคลำกรเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ หรอืหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนอื่นที่จัดฝึกอบรมให้ 



-  

 

-๑๒- 
6. วุิธีดำเนุินการ 

จ ัดอบรมให ้ควำมรู ้ด ้ำนกฎหมำยเบื้องต้น กฎหมำยเลือกตั้งภำยในองค ์กรภำคร ัฐ หรอืส่งเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในหน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนที่จัดอบรมเรื่องดังกล่ำวทีเ่กี่ยวข ้อง 

 

7. ระยะเวลาดาเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต  ปีงบประมำณ พ.ศ.2๕๖๕ 

 
8. งบประมาณดาเนุินการ 

ปีงบประมำณละ ๓๐,000 บำท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส ำน ักปลัด เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์
 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช ี้ว ัด 
คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำช ิกสภำทอ้งถิ่น และบุคลำกรเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ได ้ร ับกำร อบรมร้อย

ละ ๗0 
ผลลัพธ์ 
คณะผู ้บร ิหำรท ้องถิน่ สมำชิกสภำท ้องถิน่ และบ ุคลำกรเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์  เก ิดจิตสำนึกท ี่

ดีในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และประพฤตมิ ิชอบปฏ ิบัติโดยยึดมั่นตำมหล ักค ุณธรรมและจริยธรรม 



 

 

-๑๓- 
     

 
 
 

 

มุิติทีุ่1 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1.2 

1. การสร้างสังคมทีไ่มุ่ทนต่อการท จริต 
1.2ุการสร้างจิตส านุึกและความตระหนักแก่ประชาชนท กภาคส่วนในท้องถิ่น 

 

1. ชือ่โครงการุ“โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ” 
 
2. หลักการและเหต ผล 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ จ ัดท ำโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ เนื่องด้วยประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และเป็นหน้ำที่ของปวงชนชำวไทยทุกคนที่ร่วมกันธ ำรงรักษำให้คงอยู่ตลอดไปในอนำคต จึงเป็นหน้ำที่ส ำคัญ
ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้ ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน พนักงำนจ้ำง มีควำม
จงรักและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ นอกจำกนั้นยังมีศำสนำพุทธเป็นศำสนำประจ ำชำติ ประชำชนชำว
ไทยที่นับถือศำสนำพุทธ จึงได้ยึดหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธศำสนำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต เทศบำล
ต ำบลดงสมบูรณ์จึงจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร พนักงำน 
พนักงำนจ้ำง มีจิตส ำนึกในควำมเป็นไทย โดยแสดงออกที่หลำกหลำย ได้แสดงผลงำน นิทรรศกำร และอ่ืนๆ 
ตำมควำมเหมำะสมตลอดทั้งปี 

 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ จ ึงจ ัดท ำโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ เ พื่ อปลูกฝั ง คว ำมรัก
เทิดทูนต่อสถำบันชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริ ย์  

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ ื่อควำมรักควำมผูกพันระหว่ำงประชำชนในเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
3.2 เพ่ือเป็นแบบอย่ำง และธ ำรงรักษำไว้ให้คงอยู่ตลอดไปในอนำคต 
3.3 เพ ื่อปลูกฝังควำมรักเทิดทูนต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

 
4. เป้าหมาย 

คณะผู ้บร ิหำร สมำชกสภำท ้องถิน่ บ ุคลำกร และประชำชนในพ ื้นทีเ่ทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 



-  

-๑๔- 
 

5. พื้นที่ดำเนุินการ 
เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ หร ือหน ่วยงำนภำคร ัฐหร ือเอกชนอ ื่นที ่จ ัดฝ ึกอบรม ส ัมมนำและ ศึกษำดู

งำน 
 

6. วุิธีดำเนุินการ 
6.1 ประชำส ัมพ ันธ ์โครงกำรในกลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบ 
6.2 จดักิจกรรมเดินรณรงค์ในเขตพ้ืนต ำบลดงสมบูรณ์ 

 
7. ระยะเวลาดำเนุินการ 

ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

8. งบประมาณดำเนุินการ 
ปีงบประมำณละ 50,000 บำท 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำน ักปล ัด เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์

 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช ี้ว ัด 
คณะผู ้บร ิหำรท ้องถิ่น สมำชกสภำท ้องถิน่ บ ุคลำกรและประชำชนในพ ื้นที่เทศบำลต ำบลดง
สมบูรณ์ทีม่ ีควำมสนใจ เข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ 
 ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมภำคภูมิใจ ในชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
10.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมผูกพันอันดีกับบุคคลในต ำบลดงสมบูรณ์ 
10.3 ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 



 

   -๑๕-
 

   
 

 

มุิติทีุ่1 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1.3 

1. การสร้างสังคมทีไ่มุ่ทนต่อการท จริต 
1.2ุการสร้างจิตส านุึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 

1. ชือ่โครงการุ“อบรมคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมกำรสร้ำงจิตสำนึก ” 
 
2. หลักการและเหต ผล 
      ด้วยยุทธศำสตร์ชำติว ่ำด้วยกำรป ้องก ันและปรำบปรำมกำรท ุจร ิต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ให้ใช้
ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่ึง มุ ่งสู ่กำรเป ็นประเทศที่ม ีมำตรฐำนทำงค ุณธรรมจร ิยธรรม 
เป ็นส ังคมม ิต ิใหม ่ที่ประชำชนไม ่เพ ิกเฉยต ่อกำร ทุจริตท ุกร ูปแบบ โดยได ้ร ับควำมร ่วมม ือจำกฝ่ำยกำรเม ือง 
หน ่วยงำนของร ัฐ ตลอดจนประชำชนในกำรพ ิท ักษ์ ร ักษำผลประโยชน ์ของชำต ิและประชำชนเพ ่ือให ้
ประเทศไทยม ีศ ักด์ิศร ีและเก ียรต ิภูม ิในด ้ำนควำมโปร ่งใส ทัดเทียมนำนำอำรยประเทศโดยก ำหนดว ิส ัยท ัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำต ิด ้ำนท ุจร ิต” ม ีเป ้ำหมำย หล ักเพ่ือให ้ประเทศไทยได ้ร ับกำรประเม ินด ัชน ี
กำรร ับรู ้กำรท ุจร ิตไม ่น ้อยกวำร ้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซ่ึง กำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น กำร
บริหำรงำนภำครัฐต้องม ีระดับธรรมำภ ิบำลที่สูงขึ้น เจ ้ำหน ้ำที่ของร ัฐและ ประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำง
จำกที่เปน็อยู่ในปัจจ ุบ ัน 

 

ด ังนั้น เพ่ือให ้กำรบร ิหำรงำนในพ ื้นที่สำมำรถตอบสนองต ่อย ุทธศำสตร ์ฯ ข ้ำงต ้น เทศบำลต ำบลดง
สมบูรณ์จ ึง ได ้กำหนดแนวทำงกำรส ่ง เสร ิมกำรสร ้ำงจ ิตสำน ึกค ุณธรรม จร ิยธรรมและค ่ำน ิยมให ้
สังคมไทยไม่โกงตอ่ต้ำนกำรทุจริต เพ ื่อน ำไปสู่กำรปฏ ิบัติที่เป็นรูปธรรมและเก ิดควำมยั่งยืนในกำรปฏิบ ัต ิ

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ ื่อเป็นเสร ิมสร้ำงควำมรู้ควำมเข ้ำใจกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
3.2 เพ ื่อเป็นสร้ำงจิตสำนึกในกำรตระหนักถ ึงหน้ำที่ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของท ุกคน 
3.3 เพ ื่อเป็นกำรสร ้ำงแนวคิดตระหนักถ ึงกำรต ่อต้ำนกำรทุจริต 

 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนจ้ำง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

พร้อมตระหนักถ ึงกำรร่วมพลังกันต ่อต้ำนกำรทุจริตในท ุกรูปแบบ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 



-  

-๑๖- 
 
 

6. วุิธีดำเนุินการ 
6.2 จัดกิจกรรมด้ำนคุณธรรม จรยิธรรมและค ่ำนิยมให้สังคมไทยไม่โกงต่อต้ำนกำรทุจริต 
6.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให ้ผู้บ ังคับบัญชำทรำบ 

 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

8. งบประมาณดำเนุินการ 
ปีงบประมำณละ ๕0,000 บำท 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำน ักปลัด เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์

 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ เจ้ำหน้ำที ่พนักงำน ลูกจ้ำง  น ำหลักด ้ำนค ุณธรรม จร ิยธรรมและค ่ำน ิยม
ให ้ส ังคมไทยไม ่โกงต ่อต ้ำนกำรท ุจร ิต มำปรับใช้ในกำรท ำงำนอย่ำงเหมำะสม 



 

-๑๗- 
 

 
 
 

 

มุิติทีุ่ 2 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2.1 

2. การบริหารราชการเพื่อปุ้องกันการท จริต 
2.1ุแสดงเจตจำนงทางการเมืองเพือ่ป้องกันการท จริตของผูุ้บริหาร 

 

1. ชืุ่อโครงการ  “ก ิจกรรมลงนำมแสดงเจตจ ำนงกำรกำหนดนโยบำยค ุณธรรมและควำมโปร ่งใสของ      
นักกำรเมืองทอ้งถิ่น” 

 
2. หลักการและเหต ผล 

ตำมที ่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได ้จ ัดทำย ุทธศำสตร ์ชำต ิว ่ำด ้วยกำรป ้องก ันและปรำบปรำมกำรท ุจร ิต 
มำแล ้ว 3 ฉบ ับ จนถ ึงระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ซ่ึงมุ ่งสู ่กำรเป ็นประเทศทีม่ ีมำตรฐำนทำงค ุณธรรม จริยธรรม เป็นส ังคมมิติใหม่ท ี่ประชำชนไม ่เพิกเฉยต ่อกำร
ท ุจร ิตท ุกร ูปแบบ โดยได ้ร ับควำมร ่วมม ือจำกฝ่ำย กำรเม ือง หน ่วยงำนของร ัฐ ตลอดจนประชำชนในกำร
พ ิท ักษ ์ร ักษำผลประโยชน ์ของชำต ิและประชำชนเพ่ือให้ ประเทศไทยม ีศ ักด์ิศร ีและเก ียรต ิภูม ิในด ้ำนควำม
โปร ่งใสท ัดเท ียมนำนำอำรยประเทศโดยกำหนดว ิส ัยท ัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติด้ำนทุจร ิต” มี
เป้ำหมำยหล ักเพ่ือให ้ประเทศไทยได ้ร ับกำรประเม ินด ัชน ีกำร ร ับรู ้กำรท ุจร ิตไม ่น ้อยกว ่ำร ้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
256๕ ซ่ึงกำรทีร่ะด ับคะแนนจะส ูงขึ้นได ้นั้น กำรบร ิหำรงำน ภำครัฐต้องม ีระดับธรรมภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่
ของร ัฐและประชำชนต ้องม ีพฤต ิกรรมแตกต ่ำงจำกทีเ่ป ็นอยู ่ใน ปัจจ ุบัน 

 

ด ังนั้น เพ่ือให ้กำรบร ิหำรงำนในพ ื้นที่สำมำรถตอบสนองต ่อย ุทธศำสตร ์ฯ ข ้ำงต ้น เทศบำลต ำบลดง
สมบูรณ์ จ ึงม ีควำมจำเป ็นให ้ผู ้บร ิหำรองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นท ุกคนแสดงเจตจำนงทำงกำรเม ืองในกำร
ต ่อต ้ำนกำรท ุจร ิตอย ่ำงเห ็นได ้ชัดเป ็นร ูปธรรม ด ้วยกำรจ ัดทำประกำศแสดงเจตจำนงในกำรป ้องก ัน 
ปรำบปรำมกำรท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบในองค ์กรขึ้น ส ่งเสร ิมให ้องค ์กรบร ิหำรงำนด ้วยควำมโปร ่งใส ม ีควำม 
เขม้แข ็งในกำรบริหำรรำชกำรตำมหล ักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหล ักธรรมำภิบำลบ ังเก ิดประโยชน ์ส ุขแก่ 
ประชำชน และยกระดับมำตรฐำนในกำรปอ้งก ันกำรทุจริตขององค ์กรให้เปน็ที่ประจ ักษ์ 

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ ื่อรว่มแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมอืงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บร ิหำรท ้องถิ่น 

 
 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำทอ้งถิ่น 

 
5. พื้นที่ดำเนุินการ 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ์ 



-  

-๑๘- 
 
 

6. วุิธีดำเนุินการ 
6.1 ประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บร ิหำรท ้องถิ่น 
6.2 รว่มก ันลงนำมในประกำศเพ ื่อแสดงเจตจำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำน ักปล ัด เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์

 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำทอ้งถิ่น เข้ำร่วมกำรแสดงเจตจำนงในกำรต ่อต ้ำนกำรท ุจร ิตของ 

ผู้บริหำรท้องถิ่น  ร้อยละ 100 



 

 -๑๙-
 
 
 

 

มุิติทีุ่ 2 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2.2 

2. การบริหารราชการเพื่อปุ้องกันการท จริต 
2.2ุมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

1. ชือ่โครงการุ“กำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงผ ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน” 
 
2. หลักการและเหต ผล 

เนื่องด้วยเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ม ีอำนำจหน ้ำที่ในกำรจ ัดท ำบร ิกำรสำธำรณะด ้วยตนเอง ทั้ง ใน
เรื่องกำรจ ัดหำรำยได ้และกำรใช ้จ ่ำยเง ินและกำรบร ิหำรงำนต ่ำงๆ ตำมภำรก ิจและกำรจ ัดทำบร ิกำร 
สำธำรณะ แต่ต้องเป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่กำหนดไว้ ด ังนั้น กำรที่เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์จะ
บริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเก ิดประโยชน์ส ูงสุดแก่ประชำชนจะต ้องบร ิหำรงำนด ้วยควำมซ่ือส ัตย์ สุจริต มี
ควำมโปร ่งใส และสำมำรถตรวจสอบไดต้ำมหลักธรรมำภ ิบำล 

 

ดังนั้น เพ ื่อให้กำรบร ิหำรงำนงบประมำณของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์เป ็นไปอย ่ำงโปร ่งใส ตรวจสอบ
ได้ เก ิดประส ิทธ ิภำพและเก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดแก ่ประชำชนในท ้องถิ่น จ ึงม ีควำมจำเป ็นต ้องจ ัดทำ โครงกำร
กำรเผยแพร ่ประกำศจ ัดซ้ือจ ัดจ ้ำงผ ่ำนทำงเวบไซต ์ของหน ่วยงำน เพ ื่อให ้ประชำชนได ้เข ้ำถ ึงข ้อม ูล ข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรจัดซือ้จัดจ้ำงของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ท ุกโครงกำรและท ุกก ิจกรรม 

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ ื่อให้ประชำชนได้ทรำบขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจ ัดซ้ือจ ัดจ ้ำงตำมโครงกำรและก ิจกรรมต ่ำงๆ 

ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ ์
3.2 เพ ื่อเสร ิมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏ ิบัติรำชกำร สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภ ิบำล 
3.3 เพ ื่อป้องกันกำรทุจริตในหนว่ยงำน 

 
 

4. เป้าหมาย 
เผยแพร ่ข ้อม ูลกำรจ ัดซ้ือจ ัดจ ้ำงตำมแผนงำน/โครงกำรต ่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์

ด ำเน ินกำรตำมระเบ ียบกระทรวงมหำดไทยว ่ำด ้วยกำรพัสด ุขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่  พ.ศ. 
2535 จนถ ึงป ัจจ ุบ ัน จำนวน 3 ช ่องทำง ได ้แก่ เวบไซต ์หน ่วยงำน หร ือเวบไซต ์ของระบบ EGP  หน ังส ือ 
และบอร์ดประชำสัมพันธ์ 

 

5. พื้นที่ดำเนุินการ 
เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ ์



-  
-๒๐- 

 
 

6. วุิธีดำเนุินการ 
6.1 รวบรวมข ้อมูลประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
6.2 น ำประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงประกำศเผยแพร่ตำมช ่องทำงท ี่ก ำหนด 

 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์

 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
ผลผล ิต 
เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม ่น ้อยกว่ำ 3 ช ่องทำง 
ผลลัพธ์ 
10.1 ประชำชนได้เข ้ำถงึข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
10.2 กำรจัดหำพัสดุเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบไดท้ ุกข ั้นตอน 
10.3 สำมำรถลดปัญหำกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 



 

-๒๑- 
 
 
 
 

 

มุิติทีุ่ 2 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2.3 

2. การบริหารราชการเพื่อปุ้องกันการท จริต 
2.3ุมาตรการการใช้ด ลยพินิจและใชอ้ำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงทุี่ดี 

 

1. ชือ่โครงการุ“มำตรกำรมอบอำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลดงสมบรูณ์” 
 

2. หลักการและเหต ผล 
ตำมพระรำชบ ัญญ ัต ิเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ จนถ ึงป ัจจ ุบ ัน ได ้บ ัญญ ัติ เกี่ยวก ับอำนำจหน ้ำที่ของ

นำยกเทศมนตรีไว้หลำยเรื่องหลำยประกำร รวมทั้งมี กฎหมำยอ่ืนอีกหลำยฉบับที่บัญญัติอ ำนำจหน้ำที่ของ
นำยกเทศมนตรีเอำไว้ กำรที่นำยกเทศมนตรีจะดำเน ินกำรในเรื่องต ่ำงๆ เพียงผู ้เด ียว ก ็อำจทำให ้เก ิดช ่องว่ำง
ในกำรประพฤต ิม ิชอบในขั้นตอนต ่ำงๆได้ ด ังนี้เพ่ือเป ็นกำรแก ้ไขป ัญหำต ่ำงๆที ่อำจเก ิดขึ้น เทศบำลต ำบลดง
สมบูรณ ์จ ึงได้ กำหนดมำตรกำรให ้ม ีกำรมอบอำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลดงสมบูรณ์ให ้รอง
นำยกเทศมนตรี และปล ัดเทศบำล ได ้ปฏิบ ัต ิรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรีต ำบลดงสมบูรณ์ 

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ่ือให ้กำรใช้ด ุลยพ ิน ิจต ่ำงๆ ของฝ่ำยบร ิหำรเป ็นไปโดยรอบคอบ ตำมหล ักกำรบร ิหำรจ ัดกำร 

บ้ำนเมอืงที่ดี 
3.2  เพ ื่อเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปช ั่นของเจ้ำหน ้ำที ่

 
 

4. เป้าหมาย 
มีกำรมอบอำนำจอย่ำงน้อย จำนวน 3 เรื่อง 

 

5. พื้นที่ดำเนุินการ 
เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ์ 

 

6. วุิธีดำเนุินการ 
6.1  รวบรวมภำรก ิจทีอ่ยู ่ในอำนำจหน ้ำทีข่องนำยกเทศมนตรีเสนอนำยกเทศมนตรีต ำบลดง

สมบูรณ์พิจำรณำ 
6.2  ออกค ำสั่งมอบหมำยหน ้ำทีข่องนำยกเทศมนตรีต ำบลดงสมบูรณ์ให ้รองนำยกเทศมนตรี และ

ปลัดเทศบำล ปฏ ิบัติรำชกำรแทน 



-  
-๒๒- 

 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส ำน ักปล ัด เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์
 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 70 ของเป้ำหมำยด ำเนินกำรแล้วเสร ็จ 



 

-๒๓- 
 
 
 
 

 

มุิติทีุ่ 2 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2.4 

2. การบริหารราชการเพื่อปุ้องกันการท จริต 
2.4ุการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บ คคลในการดำเนุินกิจการุการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ์ 

 

1. ชือ่โครงการุ“รณรงค์ระบอบประชำธิปไตย” 
 

2. หลักการและเหต ผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบำทในกำรเตรียมควำมพร้อมให้ 

ประชำชนเป็นผู้ที่ดีในสังคม กำรสร้ำงลักษณะนิสัยให้ประชำชนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกำ
ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้ำที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์จึงเห็นสมควรที่จะน ำรูปแบบ
ประชำธิปไตยมำใช้ในองค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือเป็นกำรปูพ้ืนฐำนประชำธิปไตยให้สำมำรถด ำรงตนให้อยู่ใน
สังคมได้อย่ำงเป็นสุข   
 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในรูปแบบของชุมชนประชำชน ซึ่ง
พิจำรณำจำกกำรประเมินประจ ำปีงบประมำณ พบว่ำเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์สำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชำธิปไตยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ผ่ำนทำงชุมชนทั้ง ๙ หมู่บ้ำน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมเป็นระบบ
ประชำธิปไตยในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 
 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1  เพ ื่อให้ประชำชนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิและเสรีภำพ ควำมเสมอภำคและ  

หน้ำที่ตำมระบบประชำธิปไตย 
3.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรรักษำไว้ซึ่งประโยชน์ ทั้งปวง 

ของชุมชน 
  ๓.๓  เพ่ือให้ประชำชนเกิดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประชำธิปไตยโดยกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 
 
 

4. เป้าหมาย 
ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลดงสมบูรณ์ สำมำรถน ำระบอบประชำธิปไตย กำรเรียนรู้ ไปสู่กำรปฏิบัติ  

 อย่ำงจริงจัง จ ำนวน ๙ หมู่บ้ำน 
 

5. พื้นที่ดำเนุินการ 
หอ้งประช ุมเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ ์



-  

-๒๔- 
 
 

6. วุิธีดำเนุินการ 
6.1 ประชุมเพ่ือวำงแผนงำนตัวแทนทั้ง ๙ หมู่บ้ำน 
6.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบภำพรวมทั้งต ำบล 

 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

 

8. งบประมาณดำเนุินการ 
ปีงบประมำณละ 5๐,000 บำท 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำน ักปลัด เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์

 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
ผลผล ิต 
ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ ๗๐  

ผลลัพธ์ 
10.1 ประชำชนมีควำมพ ึงพอใจในระบอบประชำธิปไตย 
10.2 ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้ำน มีต้นแบบที่ดี ด้ำนกำรบ ำเพ ็ญประโยชน์สำธำรณะในทอ้งถิ่น 



 

 -๒๕-
 
 

 

มุิติทีุ่ 2 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2.5 

2. การบริหารราชการเพื่อปุ้องกันการท จริต 
2.5ุ มาตรการจัดการในกรณุีได้ทราบุหรือรับแจ้งุหรือตรวจสอบพบการท จริต 

 

1. ชือ่โครงการ “ก ิจกรรมให ้ควำมร ่วมม ือก ับหน ่วยตรวจสอบทีไ่ด ้ด ำเน ินกำรตำมอำนำจหน ้ำทีเ่พ่ือกำร 
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบ ัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์  ให ้ควำมร ่วมม ือก ับหน ่วยตรวจสอบทีไ่ด ้ด ำเน ินกำรตำมอำนำจ 

หน ้ำที่ เพ่ือตรวจสอบ ควบค ุม ด ูแล กำรปฏิบ ัต ิรำชกำรของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ ์ เนื่องจำกเห ็น 
ควำมสำค ัญของกำรตรวจสอบที่จะเป ็นป ัจจ ัยสำค ัญช่วยให ้กำรด ำเน ินงำนตำมภำรก ิจของเทศบำลต ำบลดง
สมบูรณ์เป็นไปอย่ำงม ีประส ิทธิภำพและประส ิทธิผล ช่วยป ้องก ันหร ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเน ินงำน ที่
ผ ิดพลำดและลดควำมเส ียหำยที่อำจจะเก ิดขึ้น ซ่ึงนอกจำกจะให ้ควำมร ่วมม ือก ับหน ่วยตรวจสอบภำยนอก 
แล ้ว  เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ย ังให ้ควำมสำค ัญก ับกำรตรวจสอบภำยในด ้วย โดยให ้ม ีน ักจัดกำรงำนทั่วไปมี
หน ้ำที่ตรวจสอบภำยในโดยอิสระ/ม ีแผนกำรตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำร ตรวจสอบภำยในทุก
ส่วนรำชกำร 

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ ื่อให้เป็นมำตรกำรจัดกำร กรณไีด้รับทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
3.2 เพ ื่อควำมโปร่งใส และป้องก ันกำรทุจริต ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 
 

4. เป้าหมาย 
ทุกส ำน ัก/กอง จัดท ำประกำศ หรือขอ้ตกลงกำรปฏ ิบัติรำชกำรต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

 
5. พื้นที่ดำเนุินการ 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ์ 
 
6. วุิธีดำเนุินการ 

6.1 ท ุกสำน ัก/กอง ให ้ควำมร ่วมม ือก ับหน ่วยตรวจสอบ ทีไ่ด ้ด ำเน ินกำรตำมอำนำจหน ้ำทีเ่พ่ือกำร 
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบ ัติรำชกำรกำรของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 

6.2 ปฏ ิบัติตำมข ้อทักท้วงฯ ตำมระเบียบฯ ภำยในก ำหนด 



-  

-๒๖- 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกส ำน ัก/กอง เทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์
 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์  ม ีมำตรกำรจ ัดกำร กรณ ีได ้ร ับทรำบหร ือร ับแจ ้ง หร ือ ตรวจสอบ

พบกำรทุจริต 
10.2 เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ม ีควำมโปร ่งใส และป ้องก ันกำรท ุจร ิต ตำมหล ักกำรบร ิหำร 

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 



 

 

 
 -๒๗-

 
 
 

 

มุิติทีุ่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3.1 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมุีสว่นรว่มของภาคประชาชน 
3.1ุุจุัดใหุ้มีและเผยแพรุ่ขุ้อมูลขุ่าวสารในชุ่องทางทีเ่ปุ็นการอำนวยความสะดวกแกุ่ประชาชนไดุ้มุีสุ่วนุ
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสุ่วนท้องถิน่ได้ท กขั้นตอน 

 
1.  ชื่อโครงการุุ“ก ิจกรรมเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่ำวสำรตำม พ.ร.บ.ข ้อม ูลข ่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 และ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง” 
 

2. หลักการและเหต ผล 
ด ้วยพระรำชบ ัญญ ัต ิข ้อม ูลข ่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 กำหนดให้ 

หน ่วยงำนของร ัฐจะต ้องจ ัดให ้ม ีกำรเผยแพร ่ข ้อม ูลทีส่ำคัญๆ ของหน ่วยงำน เช่น โครงสร ้ำงและกำรจ ัดองค ์กร 
อำนำจหน้ำที ่แผนงำน โครงกำร และอ ื่นๆ 

 

ดังนั้น เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ จ ึงได ้จ ัดท ำมำตรกำร “เผยแพร ่ข ้อม ูลข ่ำวสำรตำม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 และกฎหมำยที่เก ี่ยวข ้อง” ขึ้น เพ่ือให ้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำร 
ปฏิบ ัต ิรำชกำรตำมอำนำจหน ้ำที่และเข ้ำถ ึงข ้อม ูลตำมภำรก ิจหล ักของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ได้ง่ำยและ
สะดวกมำกข ึ้น 

 
3. วุัตถ ประสงค์ 

3.1 เพ ื่อให้มกีำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและเข ้ำถึงง ่ำย 
3.2 เพ ื่อให้มกีำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย 
3.3 เพ ื่อให้ประชำชนหร ือผู้บริกำรสำมำรถเข้ำถ ึงข้อมูลข่ำวสำรไดส้ะดวกมำกยิ่งข ึ้น 

 
 

4. เป้าหมาย 
มีข ้อมูลข่ำวสำรประเภทต่ำงๆ เผยแพร่ต่อประชำชนในพืน้ที ่และเข ้ำถงึโดยสะดวกตัง้แต่ 10 ประเภท 

 

5. พื้นที่ดำเนุินการ 
เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ์ 

 
6. วุิธีดำเนุินการ 

6.1 จัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรเผยแพร่ตำมประเภทต่ำงๆ ทีก่ำหนดตำมพระรำชบ ัญญ ัต ิข ้อม ูลข ่ำวสำรของ 
ทำงรำชกำร พ.ศ.2540 



-  
 

-๒๘- 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส ำน ักปล ัด เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์
 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จำนวนขอ้มูลข่ำวสำรที่ได้รับกำรเผยแพร ่



 

-๒๙- 
 
 
 
 

 

มุิติทีุ่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3.2 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมุีสว่นรว่มของภาคประชาชน 
3.2ุ การรุับฟังความคิดเห็นุุการรับและตอบสนองเรุื่องร้องเรียน/ร้องท กข์ของประชาชน 
 

 

1. ชือ่โครงการุ“เสร ิมสร้ำงกลไกหรือช่องทำงกำรรับเร ื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกประชำชน” 
 
2. หลักการและเหต ผล 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ เป ็นหน ่วยงำนภำคร ัฐที่เน ้นกำรให ้บร ิกำรประชำชน และมี เป ้ำหมำย
ให ้ม ีกำรบร ิกำรประชำชนในด ้ำนต ่ำงๆ ที่อยู ่ในอำนำจหน ้ำที่ด ้วยควำมรวดเร ็ว ม ีประส ิทธ ิภำพ และ เก ิด
ประโยชน ์ต ่อประชำชนผู ้ร ับบร ิกำรโดยตรง โดยถ ือว ่ำประชำชนเป ็นศ ูนย ์กลำงที่จะได ้ร ับกำรบร ิกำรอย ่ำง 
สะดวกรวดเร็ว และลดภำระของประชำชนเป็นสำคัญ 

 

ด ังนั้น  เพ ื่อให ้กำรด ำเน ินงำนด ้ำนบร ิกำรเป ็นไปอย ่ำงต ่อเนื่องและเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกและ 
ตอบสนองควำมต ้องกำรของประชำชน เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์จ ึงม ีกำร จ ัดช่องทำงกำรร ับเรื่อง ร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกประชำชนทีไ่ด้รับควำมเดือดร ้อนต่ำงๆ 

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ่ือร ับทรำบป ัญหำควำมเด ือดร ้อนของประชำชนในพนที่ และจะได ้แก ้ไขป ัญหำได ้อย ่ำงถ ูกต ้อง 

หรือน ำมำเป็นขอ้มูลในกำรท ำแผนงำนโครงกำรแก ้ไขป ัญหำต่อไป 
3.2 เพ ื่ออำนวยควำมสะดวกแก ่ประชำชนทีม่ำต ิดต ่อรำชกำร ณ  เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 
3.3 เพ่ือเพิ่มช่องทำงกำรร ับเรื่องร ้องเร ียน ข ้อค ิดเห ็น ข ้อเสนอแนะจำกประชำชนท่ี ได ้ร ับควำม 

เดอืดร้อนต่ำงๆ 
 
4. เป้าหมาย 

ให ้บร ิกำรร ับเรื่องร ้องเร ียน ข ้อค ิดเห ็น ข ้อเสนอแนะจำกประชำชนที่ได ้ร ับควำมเด ือดร ้อนต ่ำงๆ โดย 
กำรปฏิบ ัต ิรำชกำรต ้องสำมำรถให ้บร ิกำรได ้อย ่ำงม ีค ุณภำพ สำมำรถด ำเน ินกำรแล ้วเสร ็จภำยในระยะเวลำที่ 
กำหนด สร ้ำงควำมเชื่อมัน่ไว้วำงใจ รวมถ ึงตอบสนองควำมต ้องกำรของประชำชนผู ้ร ับบร ิกำรและบรรเทำ 
ป ัญหำและผลกระทบต ่ำงๆ ทีอ่ำจเก ิดขึ้นตำมมำได้  ม ีกำรเพ่ิมช ่องทำงร ับเรื่องร ้องเร ียน ข ้อค ิดเห ็น 
ข้อเสนอแนะจำกประชำชนตั้งแต่ 3 ช ่องทำง 

 
5. พื้นที่ดำเนุินการ 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ์ 
 

6. วุิธีดำเนุินการ 
6.1 จดัท ำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผ ิดชอบรับเร ื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกประชำชน 
6.2 เผยแพรช่ ่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้ประชำชนทรำบ 



-  

-๓๐- 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส ำน ักปล ัด เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์
 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ ำนวนช ่องทำงกำรร ับเรื่องร ้องเร ียน ข ้อค ิดเห ็น ข ้อเสนอแนะจำกประชำชนทีห่ลำกหลำย 

จำนวน 3 ช ่องทำง 



 

-๓๑- 
 
 
 
 

 

มุิติทีุ่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3.3 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมุีสว่นรว่มของภาคประชาชน 
3.3ุ การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชือ่โครงการุ“มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลดง-
สมบูรณ์” 

 
2. หลักการและเหต ผล 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว ่ำด ้วยกำรจ ัดท ำแผนพัฒนำองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่ พ.ศ.2548 
หมวดที ่1 องค ์กรจ ัดท ำแผนพ ัฒนำ ข ้อ 7 (2) และข ้อ 9 กำหนดให้ ม ีองค ์กรและโครงสร ้ำงขององค ์กรจ ัดทำ 
แผนพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท ้องถิ่นในรปูแบบของคณะกรรมกำร 

 

ดังนั้น เพ ื่อให้เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ในฐำนะองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่ร ูปแบบเทศบำล ม ีองค ์กร
ในกำรจ ัดท ำแผนพัฒนำตำมระเบ ียบกระทรวงมหำดไทยวำด ้วยกำรจ ัดทำ แผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ โดยงำนว ิเครำะห์ นโยบำยและแผน จ ึงแต ่งต้ัง
คณะกรรมกำรสน ับสน ุนกำรจ ัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ขึ้น 

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ ื่อส ่งเสร ิมให ้บ ุคลำกรและต ัวแทนประชำชนจำกท ุกภำคส ่วนได ้ม ีส ่วนร ่วมและแสดงควำม 

ค ิดเห ็นในกำรจ ัดท ำร ่ำงแผนย ุทธศำสตร ์กำรพ ัฒนำเทศบำล และแผนพ ัฒนำเทศบำล ให ้สอดคล ้องก ับ
ประเด ็นหล ักกำรพ ัฒนำที่ประชำคมหมู ่บ ้ำนเสนอ  และคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล ก ำหนดด้วยควำม
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

 

 

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล จ ำนวน ๒ คน 

 
5. พื้นที่ดำเนุินการ 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ์ 
 

6. วุิธีดำเนุินการ 
6.1 จัดประช ุมประชำคมคัดเลือกคณะกรรมกำรฯ เพ ื่อคัดเลือกผู้แทนประชำคม 
6.2 จัดทำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ และแจ้งให้ผ ู้แทนรับทรำบ 



-  

-๓๒- 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
คณะกรรมกำรสน ับสน ุนกำรจ ัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล ป ัจจ ุบ ันจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน ่ง 2 

ปี ตำมระเบ ียบฯ ก ำหนด ในวันท่ี 27 ธันวำคม 2560 เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ด ำเนินกำรค ัดเลือก 
 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำน ักปล ัด เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์

 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ม ีคณะกรรมกำรสน ับสน ุนกำรจ ัดทำแผนพัฒนำเทศบำล เพ ื่อเป ็น
องค ์กรในกำรยกร ่ำงหร ือจ ัดทำร ่ำงแผนยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำเทศบำล และร ่ำงแผนพ ัฒนำเทศบำล 
เพ ื่อใช้เป ็นแผนพ ัฒนำในกำรพ ัฒนำเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ควำมต ้องกำรของประชำคมด ้วยควำม
ถ ูกต ้อง โปร ่งใส ส ุจร ิต และให ้ควำมสำค ัญในกำร ต่อต้ำนกำรทุจริต



 

 -๓๓-
 
 
 

 

มุิติทีุ่ 4 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4.1 

4. การเสรุิมสร้างและปรับปร งกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทุ้องถ่ิน 
4.1ุ มุีการจัดวางระบบและรายงานการควบค มภายในตามทุี่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดุินก าหนด 

 

1. ชือ่โครงการุ“โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ” 
 
2. หลักการและเหต ผล 

กำรตรวจสอบภำยในเป ็นป ัจจ ัยสำค ัญที่จะช่วยให ้กำรด ำเน ินงำนตำมภำรก ิจของเทศบำลต ำบลดง
สมบูรณ์เป ็นไปอย ่ำงม ีประส ิทธิภำพและประส ิทธ  ิผล ท้ังย ังช ่วยป ้องก ันหร ือลดควำมเสี่ยงจำกกำร
ด ำเน ินงำนผ ิดพลำดและลดควำมเส ียหำยที่อำจเก ิดขึ้น ซ่ึงกำรตรวจสอบภำยในนั้นย ังถ ือว ่ำเป ็นส ่วนประกอบ 
ส ำคัญที่แทรกอยู่ในกำรปฏ ิบัติงำนตำมปกติ ซึ่งจะต้องมกีำรกระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอนท ี่ถ ูกต ้องตำมระเบ ียบ และ 
กฎหมำยที่กำหนด โดยผู ้บร ิหำรสำมำรถนำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใช้โดยรวมเป ็นส ่วนหนึ่งของ 
กระบวนกำรบริหำร เพ ื่อให ้สำมำรถบรรล ุว ัตถ ุประสงค ์ของกำรด ำเน ินงำนอีกทั้งย ังเป ็นแนวทำงกำรปฏ ิบ ัต ิงำน 
ซ่ึงเป ็นแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในทีช่ ัดเจน ด ังนั้น กำรจ ัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย ่ำงม ีมำตรฐำน 
ประกอบก ับม ีระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ ตลอดจนกฎหมำยต ่ำงๆ ที ่เกี่ยวข ้องจะทำให ้กำรปฏิบ ัต ิงำนของเทศบำล
ต ำบลดงสมบูรณ์เป ็นไปอย่ำงถูกต้องและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ ื่อจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบ คตง.ว ่ำดว้ยกำรกำหนดมำตรฐำนควบค ุมภำยใน 

พ.ศ.2544 
3.2 เพ ื่อพ ิสูจน์ควำมถ ูกต้องและเชื่อถือได้ของขอ้มูลและตัวเลขต่ำงๆ ทำงด ้ำนกำรบ ัญช ี และด ้ำนอ ื่นๆ 

ที่เก ี่ยวข้อง 
3.3 เพ ื่อตรวจสอบกำรปฏ ิบัติงำนของหน่วยร ับตรวจว ่ำเป ็นไปตำมกฎหมำย ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ คำสั่ง 

มตคิณะรฐัมนตรี และนโยบำยที่ก ำหนด 
3.4 เพ ื่อตรวจสอบหำระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยร ับตรวจว ่ำเพ ียงพอ และเหมำะสม 
3.5 เพ ื่อเป็นหลักประก ันกำรใช้และระวังทรัพย์ส ินต่ำงๆ ของส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 

 

 

4. เป้าหมาย 
บุคลำกรทกุหนว่ยงำนของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ ์

 

5. พื้นที่ดำเนุินการ 
ส่วนรำชกำรภำยในเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ ์อำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ ์



-  

-๓๔- 
 
 

6. วุิธีดำเนุินการ 
6.1 จัดท ำแผนปฏ ิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
6.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต ่ำงๆ 
6.3 ตรวจสอบกำรปฏ ิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบร ิหำรงบประมำณ กำรเง ิน กำรพ ัสด ุและทร ัพย ์ส ิน รวมทัง้ 

กำรบริหำรงำนด้ำนอื่นๆ 
6.4 สอบทำนระบบกำรปฏ ิบ ัต ิงำนตำมมำตรฐำน และ/หร ือ ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ คำสั่งทำงรำชกำร 

ก ำหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว ่ำสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบ ัติงำนที่ตรงตำมวัตถุประสงค ์และสอดคล้องก ับนโยบำย 
6.5 รำยงำนผลกำรตรวจสอบและติดตำมประมวลผล 

 
7. ระยะเวลาดำเนุินการ 

ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

8. งบประมาณดำเนุินการ 
ไม่ใช้งบประมำณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
หนว่ยตรวจสอบภำยใน เทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ์ 

 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บ ุคลำกรม ีควำมเข ้ำใจและปฏิบ ัต ิตำมกฎหมำย ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ โดยมุ ่งผลส ัมฤทธ ิ์ของงำน 

มำกขึ้น  
 

10.2 ควำมเสี่ยงในกำรเบิกจ่ำยลดน้อยลง 
10.3 กำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่มีอยู่อย่ำงค ุ้มค ่ำ ประหยัด



 

 -๓๕-
 
 

 

มุิติทีุ่ 4 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4.2 

4. การเสรุิมสร้างและปรับปร งกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ่น 
4.2ุ การสนับสนุ นใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏุิบุัตุิหรุือการบรุิหารราชการตามชุ่องทางทีุ่
สามารถดำเนุินการได้ 

 
1. ชือ่โครงการุ“กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช ้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ” 

 
2. หลักการและเหต ผล 

กำรปฏิบ ัติงำนด้ำนกำรคล ังเป ็นกำรทำงำนทีต่ ้องอำศ ัยระเบ ียบ กฎหมำย หน ังส ือสั่งกำร ตลอดจนมติ 
คณะร ัฐมนตร ีวิธีกำรทำงำนต ้องอยู ่ในกรอบและต ้องม ีระบบกำรบร ิกำรที่รวดเร ็ว ถ ูกต ้อง ประชำชนหร ือ 
ผู ้ร ับบร ิกำรเก ิดควำมพึงพอใจสร ้ำงควำมสะดวกให ้แก ่ประชำชนมำกทีส่ ุดถ ูกต ้องทั้งระเบ ียบ กฎหมำย 
ข ้อเท ็จจร ิง ไม ่ม ีข ้อผ ิดพลำดบร ิกำรด ้วยควำมเสมอภำคก ันไม ่เล ือกปฏิบ ัต ิเสร ิมสร ้ำงควำมโปร ่งใสในกำร 
ปฏ ิบัติงำน กำรบร ิหำรกำรเงินกำรคลังเกิดควำมโปร ่งใสไม่เก ิดกำรท ุจร ิตคอร ัปช ั่น ม ีกำรทำงำนม ีกระบวนกำร 
ทีโ่ปร ่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รำยงำนกำรเง ินจำกหน ่วยงำนภำยในและภำยนอกไม ่พบข ้อบกพร ่อง มี 
กระบวนกำรทำงกำรคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต ่อประชำชน 

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ ื่อให้เกิดควำมโปร ่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
3.2 กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุม้ค่ำและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและตรวจสอบได้ 
3.3 กำรปฏิบ ัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
3.4 กำรบริหำรจัดกำรต้องท ำอย่ำงเปิดเผย ตรวจสอบได้ท ุกข ั้นตอน 

 
 

4. เป้าหมาย 
ประชำชนในพืน้ทีเ่ทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์ อำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ ์

 

5. พื้นที่ดำเนุินการ 
เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท  จังหว ัดกำฬสินธุ์ 

 
6. วุิธีดำเนุินการ 

จ ัดทำงบแสดงฐำนะกำรเง ินและงบอ ื่นๆ ตำมระเบ ียบทีเ่กีย่วข ้อง โดยเป ิดเผยเพ่ือให ้ประชำชนทรำบ 
ณ เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ภำยใน 90 วันน ับแต ่วันสิ้นปี และจ ัดท ำรำยงำนแสดงผลกำร ด ำเน ินงำน
ตำมทีก่รมส ่งเสร ิมกำรปกครองท ้องถิน่กำหนด เพ ื่อเสนอผู ้บร ิหำรท ้องถิน่ และประกำศสำเนำ รำยงำน
ดังกล่ำวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบทุกสำมเดือน 



-  
-๓๖- 

 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์
 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีกำรพัฒนำกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธ ิภำพ 
10.2 มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็ว เกิดควำมประหยัด 
10.3 มีกำรเสริมสร ้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนท ี่หรือผู้ร ับบริกำร 



 

-๓๗- 
 
 
 
 

 

มุิติทีุ่ 4 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4.3 

4. การเสรุิมสร้างและปรับปร งกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ่น 
4.3ุการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 

1. ชือ่โครงการุ“โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปุ้องกุันและปราบปรามการทุ จรุิตใหุ้แกุ่ผูุ้บรุิหารทุ้องถ่ินุ
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน” 

 
2. หลักการและเหต ผล 

กำรบร ิหำรจ ัดกำรขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่ม ีกฎหมำย ระเบ ียบ ประกำศ คำสั่ง เงือ่นไข และ 
หล ักเกณฑ ์ต ่ำงๆ ที่สมำช ิกสภำท ้องถิน่และผู ้บร ิหำรท ้องถิน่ที่ได ้ร ับกำรเล ือกต้ังมำจำกประชำชนต ้องร ู้และ 
ยึดถอืเป็นแนวทำงกำรปฏ ิบัติหน ้ำที่กำรด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งคร ัด ป ัญหำทีเ่ก ิดขึน้เป ็นประจำไม ่ได ้เก ิดจำกเรื่อง 
ขำดควำมรอบคอบ ควำมชำนำญ ประสบกำรณ์ หร ือขำดควำมรู้ กฎหมำย ระเบ ียบ ประกำศ คำสั่ง เงื่อนไข 
และหล ักเกณฑ ์ต ่ำงๆ ที่ม ักม ีกำรปร ับปร ุงเปลี่ยนแปลงหร ือเพิ่มเต ิมตลอดเวลำ หำกแต ่เก ิดจำกควำมร ู้ควำม 
เข ้ำใจหร ือกำรต ีควำมข ้อกฎหมำย ระเบ ียบ หร ือกฎเกณฑ์ เงือ่นไขทีเ่กี่ยวข ้องอย ่ำงผ ิดๆ ส ่งผลให ้สมำช ิกสภำ 
ท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น โดยเฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่นต้องตกเป็นกระท ำผิดกฎหมำย ก ่อให ้เก ิดควำมเส ียหำย 
แก ่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 

ด ังนั้น เพื่อให ้ผู ้บร ิหำรท ้องถิ่น และสมำช ิกสภำท ้องถิน่ เพ ิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข ้ำใจของกฎหมำย 
ระเบ ียบทีเ่กีย่วข ้องก ับกำรปฏิบ ัต ิหน ้ำที ่เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ จ ึงได ้จ ัดทำโครงกำรอบรมให ้ควำมรู้ด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำช ิกสภำท ้องถิน่ขึน้ 

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ่ือให ้ผ ู้บร ิหำรท ้องถิน่ และสมำชิกสภำท ้องถิน่เพ ิ่มพ ูนควำมร ู้ควำมเข ้ำใจในระเบ ียบ และ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ับกำรบริหำรงำน หรือกำรปฏ ิบัติหน ้ำที่ตำมอำนำจหน้ำที่ 
3.2 เพ่ือให ้ผู ้บร ิหำรท ้องถิน่ และสมำชิกสภำท ้องถิน่ ม ีควำมร ู้ควำมเข ้ำใจเกีย่วก ับกำรยื่นบ ัญช ีแสดง 

รำยกำรทรัพย์สินและหนี้ส ิน 
3.3 เพ ื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิน่ ม ีควำมร ู้ควำมเข ้ำใจม ิให ้ด ำเน ินก ิจกำรทีเ่ป ็นกำร 

ขัดก ันระหว ่ำงประโยชน์ส ่วนบุคคลและประโยชน ์ส ่วนรวม ตำมำตรำ 100 แห ่งกฎหมำยประกอบร ัฐธรรมน ูญ 
ว ่ำดว้ยกำรปอ้งก ันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

3.4 เพ ื่อให ้ผู ้บร ิหำรท ้องถิน่ และสมำชิกสภำท ้องถิน่ ม ีควำมร ู้ควำมเข ้ำใจในแนวทำงกำรปฏิบ ัติ 
สำหร ับเจ ้ำหน้ำทีข่องร ัฐเรื่องกำรร ับทร ัพย ์ส ินหร ือประโยชน ์อ ันใดของเจ ้ำหน ้ำทีข่องร ัฐ ตำมำตรำ 103 
แห ่ง กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว ่ำดว้ยกำรป้องก ันและปรำบปรำมกำรทุจริต 



-  

-๓๘- 
4. เป้าหมาย 

ผู ้บร ิหำรท ้องถิน่ และสมำชิกสภำท ้องถิน่ เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท 
จังหว ัดกำฬสินธุ ์

 
5. พื้นที่ดำเนุินการ 

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ์ 
 
6. วุิธีดำเนุินการ 

6.1 จัดท ำโครงกำร/แผนงำน 
6.2 ประชำส ัมพ ันธ ์โครงกำร ว ัน เวลำ และสถำนทีใ่ห้แก่ผู้บริหำรทอ้งถิน่ และสมำช ิกสภำท ้องถิน่ร ่วม 

โครงกำรฯ 
6.3 จัดท ำจดหมำยข่ำว หรือประกำศ หรือแผ่นพ ับ ประชำส ัมพันธ์ให ้กลุ ่มเป ้ำหมำยทรำบ หร ือส ่งเข ้ำ 

รับกำรอบรมตำมท ี่ก ำหนดในเรื่องดังกล่ำว 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำน ักปล ัด เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์

 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผ ู้บร ิหำรท ้องถิน่ และสมำช ิกสภำท ้องถิน่  ได ้เพ ิ่มพ ูนควำมร ู้ควำมเข ้ำใจในระเบ ียบ กฎหมำยที่ 

เกี่ยวขอ้ง



 

 -๓๙-
 
 
 

 

มุิติทีุ่ 4 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4.4 

4. การเสรุิมสร้างและปรับปร งกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทุ้องถิ่น 
4.4ุ เสริมพลุังการมีส่วนร่วมของชุ มชนุและบุูรณาการท กภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการท จริต 

 

1. ชือ่โครงการุ“กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำส ัมพ ันธ ์” 
 
2. หลักการและเหต ผล 

ป ัญหำกำรท ุจร ิตที่เก ิดขึน้ในหน ่วยงำนภำคร ัฐได ้ส ่งผลเส ียหำยก ับประเทศชำต ิอย ่ำงมำก จำเป ็นต ้อง
มีท ุกภำคส ่วนในส ังคมจะต ้องตระหน ักและร ่วมก ันแก ้ไขจ ัดกำรป ัญหำ โดยกำรเข ้ำไปม ีส ่วนร ่วมเป ็นเคร ือข ่ำย
ในกำรข ับเคลื่อนต ่ำงๆ ให ้เก ิดกำรเฝ ้ำระว ัง ป ้องปรำมกำรท ุจร ิต ในร ูปแบบกำรกระตุ ้นให ้ท ุกภำคส ่วนในพ้ืนที่
ได้ตระหนักถ ึงปัญหำกำรทุจริตคอรัปช ั่นและมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

3. วุัตถ ประสงค์ 
3.1 เพ ื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องก ันกำรทุจริต 
3.2 เพ ื่อแสดงเจตนำรมณใ์นกำรแก ้ไขปัญหำกำรทุจริต 

 

 

4. เป้าหมาย 
ประชำชนในพื้นท ี่เทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์ อำเภอท่ำคันโท จังหว ัดกำฬสินธุ ์

 

5. พื้นที่ดำเนุินการ 
เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ์ 

 

6. วุิธีดำเนุินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท ำป้ำยประชำส ัมพ ันธ์ 
6.2 ปิดประกำศประชำสัมพันธ์บร ิเวณท ี่มีกำรส ัญจรไปมำของประชำชน 

 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตำมแผนปฏ ิบัติกำรป ้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

งบประมำณปลีะ ๕0,000 บำท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส ำน ักปล ัด เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ อ ำเภอท่ำคันโท จ ังหว ัดกำฬสินธุ ์



- 

 
-๔๐- 

 

10. ตัวชี้วุัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตลดน้อยลง 
10.2 มีกำรปิดป้ำยประชำส ัมพ ันธ ์ ครบทั้ง 9 หมู่บ้ำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช ื่อ)            ผ ู้จัดท ำแผนฯ                 
              (นำยบัววร  บุตรค ำ) 

                นักจัดกำรงำนทั่วไป 
 

 
 
 
 
 

(ลงช ื่อ)        ผ ู้เห ็นชอบแผนฯ    
          (นำยกิตติธร รัตนวรรณี)  

          ปลัดเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 
 
 

 
 
 

(ลงช ื่อ)            ผ ู้อนุมัติแผนฯ   
             (นำยอรุณ ภูผิวผำ)      

      นำยกเทศมนตรีต ำบลดงสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 

                    
       ประกาศเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์           

เรื่อง  ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      ของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
        .......................................... 

 
    ตำมที่ เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี   (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้แก่คณะผู้บริหำร พนักงำน 
พนักงำนจ้ำงและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ให้มีกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำลให้มีกำร
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ  เอกชนและรัฐวิสำหกิจในกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำกำร
ประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบำทของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเทสบำลต ำบล
ดงสมบูรณ์  และให้มีกำรพัฒนำระบบ  และกลไกกำรตรวจสอบ  ควบคุมกำรใช้อ ำนำจ  พร้อมกับพัฒนำ
สมรรถนะของพนักงำนเทศบำล  ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสและยึดหลักธรรมำภิบำล  และได้มี
กำรประกำศใช้แผนฯ ดังกล่ำว  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๐  นั้น 
  ทั้งนี้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๓  
โดยมติเห็นชอบ  ให้ขยำยกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ เพ่ือประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนแผนงำน
และให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลำในกำรขยำยกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ชำติฯ จึงแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ขยำยกรอบระยะเวลำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตที่จะสิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นสิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์  จึงได้ขยำยกรอบระยะเวลำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังเช่น
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  

ประกำศ  ณ วันที่  ๑๔  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                                                 

                      
            (นำยอรุณ  ภูผิวผำ)             

           นำยกเทศมนตรีต ำบลดงสมบูรณ์ 
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