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เทศบาลต าบลดงสมบรูณ์ุ 

อ าเภอท่าคนัโท จังหวุัดกาฬสนิธ  ์



ค าน า 
 

 

การทุ จรุิตเปุ นปุัญหาใหญุ่ของสุังคมไทยมาเปุ นเวลานานและฉุ ดรั้งความเจรุิญกุ าวหนุ าการุ
พุัฒนาศุักยภาพและขุ ดความสามารถในการแขุ่งขุันของประเทศุซ่ึงในปุัจจุ บุันไดุ ทว ความรุ นแรงขึ้นอยุ่างุ
ต่อเนื่องทำุใ หุ เุ กิุ ดุ คุ วุ าุ มุ เุ สุ ยุ หุ าุ ยุ ใุ นุ วุ งุ กุ วุ าุ งุุุโ ดุ ยุ สุ่ง ผุ ลุ กุ รุ ะุ ทุ บุ ตุ่ อุ รุ ะุ บุ บุ เุ ศุ รุ ษุ ฐุ กิุ จุุร ะุ บุ บุ สุั งุค มุุระบบ
การเมุืองการปกครองและการบรุิหารราชการเปุ นอยุ่างมากุุการแกุ ปุัญหาการทุ จรุิตจุึงเปุ นสิ่งสำคุัญท ่
หนุ่วยงานในภาครุัฐ ซ่ึงเปุ นหนุ่วยงานหลุักในการขุับเคลื่อนประเทศไทยใหุ มุ ความเจรุิญกุ าวหนุ าสามารถุ
แขุ่งขุันกุับตุ่างประเทศได ุ ุอยุ่างทุัดเทุ ยมุท ่จะตุ องประสานความรุ่วมมุือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสุังคมุ
เพื่อรุ่วมกุันพุัฒนาปรุับปรุ งระบบุการบรุิหารจุัดการุและการพุัฒนาคนควบคูุ่ไปพรุ อมๆกุันุโดยการปลุูกฝุังุ
ความซื่อสัตยุ์ส จริตุรับผุิดชอบุม วินัยุตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆุท ถุู่กต องุรวมทัง้เข าใจวุิถุ ดำเนุินช วิตท ่สมควรและุ
ม คุ ณคุ่าุุประกอบกุับคณะรุักษาความสงบแหุ่งชาตุิหรุือุคสช.ุไดุ มุ คำสั่งท ุ่69/2557ุเรื่องุมาตรการ
ปุ องกุันุและแกุ ไขปุัญหาการทุ จรุิตและประพฤตุิมุิชอบุโดยทุ กสุ่วนราชการและหนุ่วยงานภาครุัฐุกำหนด
มาตรการุหรุือแนวทางแกุ ไขปุัญหาการทุ จรุิตประพฤตุิมุิชอบโดยม ุ่งเนุ นการสรุ างุธรรมาภุิบาลในการ
บรุิหารงานุุและส่งเสริมการม สุ่วนรุ่วมจากทุ กสุ่วนในการตรวจสอบุเผ าระวุังุเพ่ือสกุัดกั้นเพ่ือมุิใหุ เกุิดการ
ทุ จรุิตได ุ ุ เพ่ือใหุ การด าเนินการดังกล่าวุุุุบรรล ผลได อย่างเป็นรูปธรรมุุุุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุุุจุึงไดุ 
จุัดทำแผนปฏิบุัติการปุ องกุันการทุ จรุิตของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุุุระยะุุุ4ุุุปีุุประจำปีุุุพ.ศ.
2561-2564ุุขึ้นเพุื่อขับเคลื่อนย ทธศาสตร์ชาติวุ่าด วยการปุ องกุันและปราบปรามการทุ จรุิตภาครุัฐท าใหุ 
เกุิดผลในทางปฏิบุัติุุและเพื่อขุับเคลื่อนยุ ทธศาสตรุ์และกลยุ ทธุ์ของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุ ใหุ บรรลุ 
เปุ าหมายและผลสุัมฤทธิ์ตามวิสุัยทุัศนุ์กำหนดไวุ ุและเปุ นการถุือปฏิบุัตุิตามุคำสั่งุคสช.ุท ุ่69/2557ุุ
เรื่องุมาตรการป้องกันและแก ไขปุัญหาการทุ จรุิตและประพฤตุิมุิชอบุและยุ ทธศาสตรุ์ชาตุิวุ่าดุ วยการปุ องกุัน
และปราบปรามุการท จริตุระยะท ุ่3ุ(พ.ศ.2560-2564)ุสาหรับองคุ์กรปกครองส่วนท องถิ่นุซึ่งเป็น
นโยบายระดับชาติด วย 

 
 
 
 
 
 
 

ุุุุุุุุุุุุุเทศบาลต าบลดงสมบรูณ์ุ 
ุุุุอ าเภอท่าคนัโทุจังหวดักาฬสนิธ  ์



 

สารบญั 
 

 
 
 
 

ส่วนท ุ่ 1ุบทน า 1 
องคป์ระกอบุประกอบด วย 

  

หลุักการและเหต ผล ๓ 

วุัตถ ประสงคุ์ของการจัดทำแผน ๕ 

เป้าหมาย ๕ 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน ๖ 
 

ส่วนท ุ่ 2ุแผนปฏิบุัตกิารปอ้งกนัการท จรติ 
องคป์ระกอบุประกอบด วย 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการุและจ านวนงบประมาณท ่ด าเนินการุ4ุปี ๗ 
(พ.ศ.2561 – 2564) แยกตามุ4ุมิติ 

 
 

ส่วนท ุ่ 3ุรายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการุตามแผนปฏุิบัตุิการฯ 1๑ 



บทน ำ
นำ ำ 

 

 
 
 

การปุ องกุันการทุ จรุิตนุับเปุ นเรื่องสำคุัญไมุ่นุ อยไปกว่าการปราบปรามการทุ จรุิตุ เพราะเปุ นุ
ระดุับปุัญหาท ส่าเหตุ ซ่ึงหากปลุ่อยใหุ มุ การทุ จรุิตเกุิดขึ้นกุ จะสรุ างปุัญหาความเสุ ยหายแกุ่สุังคมและุ
ประเทศชาติุ คณะกรรมการุ ป.ป.ช.ุ ไดุ จุัดทำยุ ทธศาสตรุ์ชาตุิวุ่าดุ วยการปุ องกุันและปราบปรามการทุ จรุิตุ
มาแลุ วุ3ุฉบุับุปุัจจุ บุันท ่ใช อยูุ่เปุ นฉบุับท ุ่ 3ุ เริ่มจากปีุพ.ศ.2560ุจนถึงปีุพ.ศ.2564ุ ซ่ึงม ุ่งสูุ่การเปุ นุ
ประเทศท ่มุ มาตรฐานทางคุ ณธรรมจรุิยธรรมุ เปุ นสุังคมมุิตุิใหมุ่ท ุ่ประชาชนไมุ่เพิกเฉยตุ่อการทุ จรุิตทุ กรุูปแบบุ
โดยไดุ รุับความรุ่วมจากฝ่ายการเมุืองุ หนุ่วยงานของรุัฐุ ตลอดจนประชาชนุ ในการพิทุักษุ์รุักษาผลประโยชน์ุ
ของชาตุิและประชาชนเพุื่อใหุ ประเทศไทยมุ ศักดิศ์รุ และเกุ ยรตุิภุูมุิในดุ านความโปรุ่งใสทุัดเทุ ยมนานาุ
อารยประเทศโดยก าหนดวุิสัยทัศน์ุ “ประเทศไทยให สะอาดุไทยทั้งชาติต านท จริต” การบรุิหารงานภาครุัฐตุ องุ
มุ ระดุับธรรมาภิบาลท ุ่สุูงขึนุ้ เจุ าหนุ าท ข่องรุัฐและประชาชนตุ องมุ พฤตุิกรรมแตกตุ่างจากท เ่ปุ นอยูุ่ในปุัจจุ บุันุ
ไมุ่ใช ตำแหนุ่งหนุ าท ใ่นทางทุ จรุิตประพฤตุิมุิชอบุ โดยไดุ กำหนดยุ ทธศาสตรุ์การดาเนุินงานหลุักออกเป ุนุ 6ุ
ย ทธศาสตร์ุดังน ้ 

มุิติท ุ่ 1ุการสร างสงัคมท ไ่มท่นต่อการท จรุิตุประกอบด วย 
1.1ุการสรุ างจุิตสำนุึกและความตระหนุักแกุ่บุ คลากรทัง้ขุ าราชการการเมุืองฝ่าย 

บริหารข าราชการการเมอืงฝ่ายสภาท องถิ่นุและฝ่ายข าราชการประจ าขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่น 
1.2ุการสร างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนท กภาคส่วนในท องถิ่น 
1.3ุการสร างจิตสำนึกและความตระหนักแกุ่เด กและเยาวชน 

มุิติท ุ่ 2ุการบรหิารราชการเพือ่ปอ้งกนัการท จรติุประกอบด วย 
2.1ุแสดงเจตจำนงทางการเมืองเพุื่อป้องกันการท จริตของผู บรุิหาร 
2.2ุมาตรการสร างความโปร่งใสในการปฏุิบัติราชการ 
2.3ุมาตรการการใช ดุ ลยพินุิจและใช อำนาจหนุ าท ่ใหุ เปุ นไปตามหลักการบรุิหาร 

กิจการบ านเมืองท ด่ ุ

ตนให เป็นท ่ประจักษ์ 

 
 

2.4ุการเชิดชูเกุ ยรตุิแกุ่หนุ่วยงาน/บุ คคลในการด าเนุินกุิจการุการประพฤตุิปฏุิบุัติ 
 
 

2.5ุมาตรการจัดการในกรณ ได ทราบุหรือรับแจ งุหรือตรวจสอบพบการท จริต 
มุิติท ุ่ 3ุการสง่เสริมบทบาทและการม สว่นรว่มของภาคประชาชนุประกอบด วย 

3.1ุ จุัดใหุ มุ และเผยแพรุ่ขุ อมุูลขุ่าวสารในชุ่องทางท เ่ปุ นการอำนวยความสะดวกแกุ่
ประชาชนไดุ มุ สุ่วนรุ่วมตรวจสอบการปฏิบุัตุิราชการตามอำนาจหนุ าท ่ขององคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถิน่ไดุ ทุ กุ
ขั้นตอน 

 
 

ประชาชนุ

ท องถิ่น 

3.2ุการรุับฟังความคุิดเหุ นุุการรุับและตอบสนองเรื่องรุ องเรุ ยน/รุ องทุ กขุ์ของ 
 
 

3.3ุการสุ่งเสรุิมใหุ ประชาชนมุ สุ่วนรุ่วมบรุิหารกุิจการขององคุ์กรปกครองสุ่วน 



 
-๒- 

 

มตุิท ุ่4ุการเสรุิมสรุ างและรุับปรุ งกลไกในการตรวจสอบการปฏิบุัตุิราชการขององค์กรุ
ปกครองสว่นท องถินุ่ประกอบด วย 

4.1ุมุ การจุัดวางระบบและรายงานการควบคุ มภายในตามท ่คณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดินก าหนด  

 

4.2ุการสนุับสนุ นใหุ ภาคประชาชนมุ สุ่วนรุ่วมตรวจสอบการปฏิบุัตุิหรุือการบรุิหาร 
ราชการตามชุ่องทางท ่สามารถด าเนินการได  

4.3ุการส่งเสรุิมบทบาทการตรวจสอบของสภาท องถิ่น 
4.4ุเสรุิมพลุังการมุ สุ่วนรุ่วมของช มชนุและบุูรณาการทุ กภาคสุ่วนเพุื่อตุ่อตุ านการ 

ท จริต  
 
องคก์รปกครองส่วนท องถิ่นเป็นหน่วยงานท ่ม ความสำคุัญยิ่งในการขุับเคลื่อนยุ ทธศาสตรุ์ชาติ 

ซ่ึงองคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถิน่เปุ นหนุ่วยงานของรุัฐภายใตุ โครงสรุ างการจุัดระเบุ ยนบรุิหารราชการตามุ
หลุักการกระจายอ านาจการปกครองุ ท ่ม ่งเน นการกระจายอำนาจจากสุ่วนกลางลงสูุ่ทุ องถิน่และเปุ นกลไกหนึ่งุ
ในการสุ่งเสรุิมการปกครองในระบบประชาธุิปไตยุ เปุ นหนุ่วยงานหลุักในการจุัดทำบรุิการ สุาธารณะและุ
กุิจกรรมสาธารณะเพุื่อประโยชนุ์ของประชาชนในทุ องถินุ่ ถุือเปุ นกลไกสำคุัญในการพุัฒนาทุ องถิ่นซ่ึงนำไปสูุ่
การพุัฒนาทัว่ประเทศุ หากองคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถิน่ปราศจากการทุ จรุิตนำเงุินท ่ไดุ มาพุัฒนาทุ องถิ่นตนเองุ
พุัฒนาเพือ่ประโยชน์สุ ขของประชาชนอย่างแท จริงุประเทศชาติก จะเจริญกุ าวหนุ าทุัดเทุ ยมนานาประเทศุการุ
พุัฒนาองคุ์กรปกครองส่วนท องถิ่นให เกิดความยั่งยืนรัฐจะต องให ความเป็นอิสระแก่องคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถินุ่
โดยยุึดหลุักแหุ่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณุ์ของประชาชนในทุ องถินุ่ และสุ่งเสรุิมใหุ องคุ์กรปกครองุ
สุ่วนทุ องถิน่เปุ นหนุ่วยงานหลุักในการจุัดท าบรุิการสาธารณะุ รวมทัง้มุ สุ่วนรุ่วมในการตุัดสุินใจแกุ ไขปุัญหาในุ
ระดับพุื้นท ่ 





 

 



 
 

 



 



 
 

 

-๓- 
 

หลักการเหต ผล 
 
 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุุุเปุ นองคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถิุ่นในฐานะเปุ นผูุ ใช อำนาจรฐัในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท ่รุับผุิดชอบุเปุ นหนุ่วยงานท ่มุ หนุ าท ่ในการใหุ บรุิการสาธารณะุดุ าน
ตุ่างๆุ ซ่ึงด าเนุินการแกุ ไขปุัญหาตุ่างๆุท ุ่เกุิดขึ้นใหุ แกุ่คนในทุ องถิุ่นุ เปุ นองคุ์กรท ่มุ ความใกลุ ชิดกุับุ
ประชาชนุและมุ ความเขุ าใจในสภาพและรุับรูุ ถุึงสาเหตุ ของปุัญหาท ่เกุิดขึน้ภายในทุ องถิ่นไดุ ดุ กว่าหนุ่วยงานุ
ราชการสุ่วนกลางุในการปฏิบุัตุิงานและการดำเนุินการขององคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นยุ่อมอาจสุ่งผลกระทบุ
ตุ่อชุ มชนและประเทศชาตุิซ่ึงอาจมุ สาเหตุ มาจากการปฏุิบุัตุิหนุ าท ่หรุือละเว นการปฏิบุัตุิหนุ าท ่โดยมุิชอบุหรุือุ
ไดุ ใชุ อำนาจในตำแหนุ่งหนุ าท ่เพุื่อแสวงหาผลประโยชนุ์ท มุ่ิควรไดุ โดยชอบดุ วยกฎหมายุรวมทัง้ปุัญหาการุ
ทุ จรุิตคอรุัปชั่นอุื่นเปุ นปุัญหาของสุังคมไทยท ุ่เกุิดขึ้นมาเปุ นเวลานานุและนุับวันยิ่งทว ความรุ นแรงมากขึ้นุทั้งุ
ในเชุิงขนาดุและความสลุับซับซ อนของปัญหาท จริตุซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหุ่งชาติุหรุือุคสช.ตามคำสั่งุ
คณะรุักษาความสงบแหุ่งชาติุท ุ่69/2557ุเรืุ่องมาตรการปุ องกุันและแกุ ไขปุัญหาการทุ จรุิตประพฤตุิมุิชอบุ
ไดุ กำหนดใหุ ทุ กสุ่วนราชการและหนุ่วยงานของรุัฐุกำหนดมาตรการหรุือแนวทางการปุ องกุันและแกุ ไขปุัญหาุ
การทุ จรุิตประพฤตุิมุิชอบในสุ่วนราชการและหนุ่วยงานของรุัฐุโดยใหุ ทุ กสุ่วนราชการและหนุ่วยงานุของรุัฐุ
กำหนดมาตรการหรุือแนวทางการแกุ ไขปุัญหาการทุ จรุิตประพฤตุิมุิชอบุโดยม ุ่งเนุ นการสรุ างุธรรมาภิบาลในุ
การบริหารงานุและส่งเสริมการมุ ส่วนร่วมจากทุ กภาคส่วนในการตรวจสอบุเฝุ าระวุังุเพ่ือสกุัดกัน้เพ่ือมุิใหุ เกุิดุ
การทุ จรุิตได ุประกอบกุับนโยบายของุพลเอกประยุ ทธุจุันทร์โอชาุนายกรุุัฐมนตร ุ ไดุ แถลงนโยบายของุ
รฐับาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติุเมื่อวุันท ุ่12ุกันยายนุ2557ุก ได กำหนดให ม การบรุิหารราชการแผนดุินท ุ่
มุ ธรรมาภิบาลและการปุ องกุันปราบปรามการทุ จรุิตและประพฤตุิมุิชอบในภาครุัฐุเปุ นนโยบายสำคุัญของุ
รฐับาล 

คณะรุัฐมนตรุ ไดุ มุ มติุเมืุ่อวนท ุ่11ุตุ ลาคมุ2559ุไดุ มุ มตุิเหุ นชอบยุ ทธศาสตรุ์ชาตุิวุ่าดุ วยุ
การปุ องกุันและปราบปรามการท จรุิตระยะท ุ่3ุ(พ.ศ.2560ุ-ุ2540)ุตามท ่คณะกรรมการุป.ป.ช.ุเสนอุ
และให หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการไปสูุ่การปฏิบุัติุโดยกำหนดในแผนยุ ทธศาสตรุ์การพัฒนาุ
และแผนพุัฒนาสามปุ และเปุ นการสอดคลุ องกุับการกำหนดใหุ มุ การประเมุินคุ ณธรรมและความโปรุ่งใสของุ
องคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถินุ่ Integrity and Transparency  Assessment  (ITA) ประจำปุ งบประมาณุพ.ศ. 
๒๕60ุโดยทางสานุักงานุป.ป.ช.ุ ุเสนอการบุูรณาการเครื่องมุือการประเมุินคุ ณธรรมการดำเนุินงาน 
(Integrity  Assessment)  และดุัชนุ วุัดความโปรุ่งใสของหนุ่วยงานภาครุัฐของสานุักงานุป.ป.ช.ุเขุ าดุ วยกุันุ
และสรุ างเครื่องมุือประเมุินท ุ่ผนวกหลุักการประเมุินเชิงภาพลุักษณ์ุุ (Perception  Base)  และหลุักฐานเชิงุ
ประจุักษุ์ุ(Evidence  Base)  โดยมุ เปุ าหมายคุือุองคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นเปุ าหมายทั้งุ๗,๕๗๑ุแหุ่งุ
โดยุม ุ่งหวังใหุ เกุิดการบรุิหารงานท ุ่โปรุ่งใสและเปุ นธรรมในองคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถินุ่และนำ ผุลท ไ่ดุ จาก
การุประเมุินเพ่ือใช ในการกำหนดนโยบายการสุ่งเสรุิมธรรมาภุิบาลและป้องกันการท จริตุพุัฒนาค ณธรรมและ
ความโปุ รุ่ งุ ใุ สุ ขุ อุ งุ อุ งุ ค์ุ กุ รุ ปุ กุ คุ รุ อุ งุ สุ่ วุ นุ ทุ อุ งุ ถุิ่ นุ ใุ หุ มุ ภุ าุ พุ ลุั กุ ษุ ณุ์ ทุ ่ ดุ ขุึ้ นุ ใุ นุ อุ นุ าุ คุ ตุุแลุ ะุ เุ ปุ็ นุ กุ าุ รุ ปุ ฏุ บุั ตุิุ
ต าุ มุุพระราชบุัญญุัตุิประกอบรุัฐธรรมนุูญวุ่าดุ วยการปุ องกุันและปราบปรามการทุ จรุิตุพ.ศ.2542ุุ ดุังนั้นุ
เพ่ือให ุการขุับเคลื่อนนโยบายของรุัฐบาลและคณะรุักษาความสงบแหุ่งชาติุในการปุ องกุันและแกุ ไขปุัญหา
การทุ จรุิตุประพฤตมิุิชอบุเป็นไปอย่างม ประสิทธุิภาพ 



 

-๔- 
 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุุุุจุึงไดุ จุัดแผนปฏุิบุัตุิการปุ องกุันการทุ จรุิตเพื่อเปุ นุมาตรการ
แนวทางการปุ องกุันและแกุ ไขปุัญหาการทุ จรุิตประพฤตุิมุิชอบภาครุัฐุุประจำ ปุุ งบประมาณุพ.ศ.2561 - 
2564ุของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุและเพ่ือใหุ ทุ กหนุ่วยงานในเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุใชุ กรอบแนวทาง
ในการดำเนุินการปุ องกุันและปราบปรามการทุ จรุิตุุของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุทั้งน ้ได ม ่งเน นให การ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุ จรุิตของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุ เปุ นไปอยุ่างตุ่อเนื่องุสรุ างระบบ
ราชการท ่ม  ุความโปรุ่งใสุ จุัดระบบการตรวจสอบและุประเมุินผลสุัมฤทธุิ์ตามมาตรฐานคุ ณธรรมุ
จรุิยธรรมุความค ุ มคุ่าุุ เปุิดเผยขุ อมุูลขุ่าวสารุปรุับปรุ งระบบการปฏิบุัตุิงานใหุ เกุิดความโปรุ่งใสุุมุ 
ประสุิทธิภาพและสนุับสนุ นภาคประชาชนใหุ มุ สุ่วนรุ่วมุในการรณรงค์ุและปลุูกจุิตส านุึกคุ่านุิยมของสุังคมใหุ 
ประชาชนรุ่วมกุันตุ่อตุ านการทุ จรุิตประพฤตุิมุิชอบของเจุ าหนุ าท ่ของรุัฐุซึ่งเป็นเรืุ่องท ่สอดคล องกุับพระราช
กฤษฎ กาวุ่าด วยหลุักเกณฑุ์และวิธ การบรุิหารกุิจการบุ านเมุืองท ่ด ุพ.ศ.254๖ุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุได 
เล งเหุ นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุ จรุิตคอรุัปชั่นุปุัญหาุผลประโยชนุ์ทุับซุ อนุและการพัฒนา
คุ ณธรรมสรุ างความโปรุ่งใสในการปฏิบุัตุิราชการุจุึงได จุุัดทำแผนปฏุิบุัติการดุ านการปุ องกุันการทุ จรุิตุ4ุปีุ
(พ.ศ.2561 – 2564) เพุื่อเปุ นแผนปฏุิบุัตุิการในการดำเนุินการเรืุ่องุโปรุ่งใสในการดำเนุินงานขององคุ์กร
ปกครองสุ่วนทุ องถิ่นุ(Integrity and Transparency Assessment-ITA) อุันจะเป็นการเพุิ่มประสิทธุิภาพใน
องค์กรุให สามารถทำงานด วยความโปร่งใสุตามหลักนิติธรรมุหลุักคุ ณธรรมุโดยประชาชนม ส่วนร่วมุสามารถ
ใช ทรัพยากรอยุ่างค ุ มคุ่าุและรุับผุิดชอบุตลอดจนสามารถตรวจสอบได ุและุเป็นไปตามแผนจังหวุัดใสสะอาด 



 
 

 

-๕- 
 

วตัถ ประสงคข์องการจุัดท าแผน 
 
 

1.  เพุื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมอืงในการตุ่อต านการท จริตของผู บรุิหารทุ องถิ่น 
2.  เพุื่อยกระดุับจุิตสำนุึกรุับผุิดชอบในผลประโยชนุ์ของสาธารณะของขุ าราชการฝุ่ายการเมุืองุ

ข าราชการฝ่ายสภาท องถิ่นุและขุ าราชการฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
3.  เพ่ือใหุ การบรุิหารราชการของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์เปุ นไปตามหลุักบรุิหารกุิจการบ านเมอืงท ่ด  
4.  เพุื่อสุ่งเสรุิมบทบาทการมุ สุ่วนรุ่วมของภาคประชาชนในการบรุิหารกุิจการของเทศบาลต าบลดง-

สมบูรณ์ 
5.  เพ่ือพัฒนาระบบุกลไกุมาตรการุรวมถุึงเครุือขุ่ายในการตรวจสอบการปฏิบุัตุิราชการของเทศบาล

ต าบลดงสมบูรณ์ 
 

 
 
 

เปา้หมาย 
 
 

1.  ขุ าราชการฝ่ายการเมุืองุขุ าราชการฝ่ายสภาทุ องถินุ่และขุ าราชการฝ่ายประจำของเทศบาลต าบลดง
สมบูรณ์ุรวมถุึงประชาชนในทุ องถิ่นมุ จุิตสำนุึกและความตระหนุักในการปฏิบัตุิหนุ าท ุ่ราชการใหุ 
บุังเกุิดประโยชนุ์สุ ขแกุ่ประชาชนทุ องถิ่นุปราศจากการกุ่อใหุ เกุิดขุ อสงสุัยในการประพฤติปฏุิบัติตาม
มาตรการจรุิยธรรมุการขุัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2.  เครื่องมุือ/มาตรการปฏิบุัตุิงานท ส่ามารถปุ องกุันปุัญหาเก ย่วกุับการทุ จรุิตและประพฤตุิมุิชอบของ 
ข าราชการ 

3. โครงการ/กุิจกรรม/มาตรการท ่สนุับสนุ นใหุ สาธารณะและภาคประชาชนเขุ ามามุ สุ่วนรุ่วมและุ
ตรวจสอบการปฏุิบัติหรุือบริหารราชการของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

4.  กลไกุมาตรการุรวมถุึงเครุือขุ่ายในการตรวจสอบการปฏุิบุัตุิราชการของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์
ท ่ม ความเข มแขุ งในการตรวจสอบุควบค มและถ่วงด ลการใชุ อำนาจอย่างเหมาะสม 

5.  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ม แผนงานท ่ม ประสิทธุิภาพุลดโอกาสในการกระท าการทุ จรุิตและประพฤต ิ
ุุุุุมุิชอบจนเป็นท ่ยอมรับจากทุ กภาคส่วน 



 

-๖- 
 

ประโยชนุ์ของการจดัท าแผน 
 
 

1.  ขุ าราชการฝ่ายการเมุืองุขุ าราชการฝ่ายสภาทุ องถิ่นุและขุ าราชการฝ่ายประจำของเทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ์ุุรวมถุึงประชาชนในทุ องถิ่นมุ จุิตสำนุึกรุักทุ องถิ่นของตนเองุอันจะนามาซ่ึงการสรุ าง
คุ่านุิยมุและอ ดมการณุ์ในการตุ่อต ุานการทุ จรุิตุุจากการปลุูกฝุังหลุักคุ ณธรรมุุจรุิยธรรมุหลุักธรร -ุ
มาภิ บุ า ลุุุุร วุ มุ ถุุึง หุ ลุุัก เุ ศุ ร ษุ ฐุ กิ จุ พุ อุ เ พุุ ย ง ทุ ่ สุ า มุ าุ ร ถุ นุ ามา ปุ ร ะุ ยุุ ก ตุ์ ใุ ชุ ใ นุการ ทุ ำ งุานแ ลุะ
ชุ วุิตประจ าวัน 

2.  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุุสามารถบรุิหารราชการเปุ นไปตามหลุักบรุิหารกุิจการบุ านเมุืองท ่ด ุม 
ความโปรุ่งใสุเป็นธรรมและตรวจสอบได  

3.  ภาคประชาชนม สุ่วนรุ่วมต้ังแตุ่รุ่วมคุิดุุรุ่วมทำุรุ่วมตุัดสุินใจรวมถุึงรุ่วมตรวจสอบในฐานะพลเมุืองท ่ม ุ
จุิตสำนุึกรุักทุ องถินุ่อันจะนำมาซ่ึงการสรุ างเครุือขุ่ายภาคประชาชนท ุ่มุ ความเขุ มแขุ งในการเฝุ าระวังุ
การท จริต 

4.  สามารถพุัฒนาระบบุกลไกุมาตรการุรวมถุึงเครุือขุ่ายในการตรวจสอบุุการปฏิบุัตุิราชการ
ของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ทั้งจากภายในและภายนอกองคุ์กรท ่มุ ความเขุ มแขุ งในการเฝุ าระวัง
การท จริต 

5.  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุุมุ แนวทางการบรุิหารราชการท ุ่มุ ประสุิทธิภาพุุลดโอกาสในการกระทำ
การทุ จรุิตและประพฤตุิมุิชอบุจนเปุ นท ย่อมรุับจากทุ กภาคสุ่วนใหุ เปุ นองคุ์กรปกครองสุ่วนุท องถิ่น
ต นแบบุด านการป้องกุันการท จริตุอุันจะส่งผลให ประชาชนในท องถิ่นเกุิดความภาคภูมุิใจและุให 
ความร่วมมุือกันเป็นเครือข่ายในการเฝุ าระวังการท จริตท เ่ข มแข งอย่างยั่งยืน 





-
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 ๗- 
 
 

สว่นท ุ่ ๒ 
 
 

แผนปฏุิบัติการปุ องกนัการทุ จรติุ4ุปีุ (พ.ศ.ุ2561 – 2564)ุ 
 
 

 

 

มิตุิ 

 

 

ภารกิจตามมุิต ิ

 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีุ2561 ปีุ2562 ปีุ2563 ปีุ2564 

 

 

หมายเหต  งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร างสุังคมท ไ่ม่ทนต่อการท จริต 1.1ุการสร ุางจุิตสานุึกและ 
ตระหนุักแกุ่บุ คลากรทัง้ข ุาราชการุ
ก าุ รุ เุ มุอืง ฝุ่ายบ รุิ หุ าุ รุ ขุ าร าุ ชุ กุ าุ รุุ
การเมุืองฝ่ายสภาท ุองถินุ่ และฝ่ายุ
ข ุ า รุ าุ ชุ กุ าุ รุ ปุ รุ ะุ จุำุข อุ งุ อุ งุ คุ์ กุ รุุ
ปกครองสุ่วนทุ องถิ่น 
1.2ุ การสร ุางจุิตส านุึกและความุ
ตระหนุักแกุ่ประชาชนทุ กภาคส่วนุ
ในท องถิ่น 
1.3ุ การสร ุางจุิตสำนุึกและความุ
ตระหนักค ณธรรมุจริยธรรม 

1.1ุ โครงการฝึกอบรมให ความรู 
กฎหมายเบื้องต นุ กฎหมาย
เลือกตั้งุ การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

 
 
 
1.2ุโครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติ 
 
1.3 โครงการอบรมค ณธรรมุ
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 

 

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

 

 

มิต ิ

 

 

ภารกิจตามมุิต ิ

 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีุ2561 ปีุ2562 ปีุ2563 ปีุ2564 

 

 

หมายเหต  งบประมาณุ
(บาท) 

งบประมาณุ
(บาท) 

งบประมาณุ
(บาท) 

งบประมาณุ
(บาท) 

2. การบรุิหารราชการเพือ่ป ุองกุันการ 
ท จริต 

2.1ุแสดงเจตจำนงทางการเมุือง 
เพื่อปุ องกันการท จริตของผุู บริหาร 

 
 
 
2.2ุ มาตรการสร ุางความโปรุ่งใสในุ
การปฏุิบัติราชการ 

 

 

2.3ุ มาตรการการใช ด ุลยพุินุิจและุ
ใ ชุ ุุ อ าน าุจ หุ นุ าุ ทุ ุ่ ใ หุ เุ ป็ุ นุ ไุ ปุ ตุ าุ มุุ
หลุักการบริหารกิจการบ านเมุืองท ่ด  
2.4ุ เพื่อเพิ่มความรู ความเข าใจใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
2 . 5ุมา ตุ รุก าุร จุั ดุก าุร ใุ นุก รุณ ุไ ดุ ุ
ทราบุ หรุือรุับแจ ุงุ หรุือตรวจสอบุ
พบการท จรติ 

2 . 1ุุกิ จุ กุ รุ รุ มุ ลุ งุ นุ าุ มุ แุ สุ ดุ งุ 
เ จุ ตุ จุ า นุ งุ กุ าุ รุ กุ าห นุ ดุ นุ โุ ยุ บุ าุ ยุุ
ค ุณธรรมและความโปรุ่งใสุของุ
นักการเมุืองท องถิ่น 
2.2ุุ การเผยแพรุ่ประกาศจุัดซือ้ 
จัดจ างุ ผุ่านุ ทางเว บไซต์ุ ของ
หน่วยงาน 
2.3ุ มาตรการมอบอำนาจของุ
นายกเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 
2.4ุุโครงการรณรงค์ระบบอบ
ประชาธิปไตย 

 

 

2.5ุ กุิจกรรมใหุ ความรุ่วมมุือกุับุ
หนุ่วยตรวจสอบท ไ่ด ุดำเนุินการุ
ต าุุม อุำุน าุ จุุหุน ุ าุท ุ่ เุพืุ่ อ กุ าุ รุุ
ต รุ วุ จุ สุ อุ บุุ ค วุ บุ คุ มุุ ดูุ แ ลุุ ก าุ รุุ
ปฏุิบุัตุิราชการการของเทศบาล
ต าบลดงสมบูรณ์ 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 50,000 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 

 

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



-
13- 

 ๙- 
 
 

 

 

มิตุิ 

 

 

ภารกิจตามมุิต ิ

 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีุ2561 ปีุ2562 ปีุ2563 ปีุ2564 

 

 

หมายเหต  งบประมาณุ
(บาท) 

งบประมาณุ
(บาท) 

งบประมาณุ
(บาท) 

งบประมาณุ
(บาท) 

3. การสุ่งเสรุิมบทบาทและการมุ สวนรุ่วม 
ของภาคประชาชน 

3 . 1ุจั ดุ ใุ หุ มุ แุ ลุ ะุ เุ ผุ ยุ แุพุ รุ่ ขุ ุอ มุูุล 
ข่าวสารในช่องทางท เ่ปุ นการอำนวยุ
ความสะดวกแกุ่ประชาชนได ุม ุสวนุ
รุ่วมตรวจสอบการปฏุิบุัตุิราชการุ
ต าุ มุ อุำน าุจ หุ นุ าุ ทุ ่ ขุ อุ งุ อุ งุ คุ์ กุ รุุ
ปกครองสุ่วนทุ องถิน่ได ท กขุั้นตอน 
3.2ุการรับฟงัความคิดเห นุุการรุับ 
และตอบสนองเรื่องร ุองเร ุยน/ร ุองุ
ท กข์ของประชาชน 

 

 

3.3ุ การส่งเสรุิมใหุ ประชาชนมุ สุ่วนุ
ร่ วุ มุ บุ รุิ หุ าุ รุ กิุ จุ กุ าุ รุ ขุ อุ งุ อุ งุ คุ์ กุ รุุ
ปกครองสุ่วนทุ องถิ่น 

3 . 1ุ กิ จุ กุ รุ รุ มุ เุ ผุ ยุ แุ พุ รุ่ ขุ ุ อ มุู ลุ 
ข่าวสารตามุ พ.ร.บ.ข ุอมุูลขุ่าวสารุ
ของุ รุา ชุ กุ าุรุพ. ศุ .ุ 2ุ 5ุ 4ุ 0ุุแ ลุ ะุุ
กฎหมายท ่เก ่ยวขุ อง 

 
 
 
3.2 เสรุิมสร ุางกลไกหรุือช่องุ
ท าุ งุ กุ าุ รุ รุั บุ เุ รุื่ อุ งุ รุ อุ งุ เุ รุ ยุุนุ
ข อุ คุิุ ด เุ หุ นุุ ข ุ อ เุ สุ นุ อุ แุ นุ ะุ จุ าุ กุุ
ประชาชน 
3 .3ุุุมุาุตุรุกุาุรุแุตุ่ งุตัุ้งุ
คณะกรรมการสนับสนุ นการจุัดทำุ
แผนพุัฒนาของเทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ์  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 

มติทิ ุ่ 3 รวม จานวนุ 3ุุโครงการ - - - -  
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 ๑๐- 
 
 

 

 

มิตุิ 

 

 

ภารกิจตามมุิต ิ

 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีุ2561 ปีุ2562 ปีุ2563 ปีุ2564 

 

 

หมายเหต  งบประมาณุ
(บาท) 

งบประมาณุ
(บาท) 

งบประมาณุ
(บาท) 

งบประมาณุ
(บาท) 

4. การเสรุิมสร ุางและปรุับปร ุงกลไกใน 
การุตรุ วุจสุอุบุ กุารุปฏุิ บุุัติุราชุกุารุขอุงุุ
องค์กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่น 

4.1ุม ุการจุัดวางระบบและรายงาน 
กุาุรุคุวุบุค ุมุภุาุยุใุนุตุาุมุท ุ่
คณะุกุ รุ รุ มุ กุ าุ รุ ตุร วุ จุ เุ งุุิน แุ ผุ นุ ดุิุนุ
ก าหนด 
4.2ุการสนุับสนุ นให ุภาคประชาชน 
มุ สวนรุ่วมตรวจสอบการปฏุิบุัตุิหรุือุ
การบรุิหารราชการตามชองทางท ุ่
สามารถด าเนินการได  
4 . 3ุ ก าุ รุ สุุ่งเส รุิ มุ บุ ทุ บุ าุ ทุ กุ าุ รุุ
ตรวจสอบของสภาท องถิ่น 

 
 
 
4.4ุ เสรุิมพลังการม ุสวนรุ่วมข อุงุ
ช มชนุ และบุูรณาการท ุกภาคสุ่วนุ
เพื่อตอ่ต านการท จรุิต 

4 . 1ุ โ คุ รุ งุ กุ าุ รุ จุั ดุ ทุ า แุ ผุ นุ กุ าุ รุ 
ต รุ วุ จุ สุ อุุบุภ าุ ยุ ใุุนุป รุ ะุ จุำุปีุ
งบประมาณ 

 

 

4.2ุ กุิจกรรมการรายงานผลการุ
ใชุ จ่ายเงุินให ประชาชนไดุ รับทราบ 

 
 
 
4.3ุ โครงการอบรมใหุ ความรูุ ด ุานุ
การปุ องกุันและปราบปรามการุ
ท ุจรุิตให ุแกุ่ผู บรุิหารท ุองถิน่และุ
สมาชกิสภาท องถิ่น 
4 . 4ุุ ุุโครงการ ตุิุ ด ปุ้ าุ ยุ 
ประชาสุัมพุันธุ์ 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๕0,000 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๕0,000 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๕0,000 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๕0,000 

 

มติทิ ุ่ 4 รวม จานวนุ 4ุุโครงการ ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000  



 

-๑๑- 
 

สว่นท ุ่ 3 
 
 
 
 
 

 

มุิติท ุ่ 1 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่1.1 

1. การสร างสงัคมท ่ไมุ่ทนตอ่การท จรติ 
1.1ุการสรุ างจุิตสำนึกและความตระหนักแกุ่บุ คลากรทัง้ขุ าราชการการเมุืองฝา่ยบรุิหารขุ าราชการุ
การเมอืงฝา่ยสภาท องถินุ่และฝา่ยขุ าราชการประจำขององคก์รปกครองสว่นทุ องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการุ“โครงการฝึกอบรมให ความรูุ เก ย่วกุับกฎหมายเบื้องต นุกฎหมายเลือกตั้งุการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย” 

 
2. หลักการและเหต ผล 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุุุไดุ เลุ งเหุ นถุึงความสำคุัญของการปุุ องกุันุปราบปรามการทุ จรุิต 
และประพฤติมุิชอบภายในองคก์รภาครัฐุ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานรุ่วมกุันเปุ นหมูุ่คณะอ กอยุ่างท ่ขาดไมุ่ได ุ
คุือุคุ ณธรรมุจรุิยธรรมุเพราะคุ ณธรรมุและจรุิยธรรมุหมายถุึงุการประพฤติุปฏิบุัติุอุันถูกตุ องดุ งามุทังุ้
กายุวาจาุ ใจุทัง้ตุ่อตนเองุตุ่อผูุ อื่นุและตุ่อสุังคมุ ซ่ึงถุ าบุ คลากรทุ กคนไมุ่วุ่าจะเปุ นขุ าราชการการเมุืองฝ่ายุ
บรุิหารุขุ าราชการการเมุืองฝ่ายสภาทุ องถินุ่และฝ่ายขุ าราชการประจ าของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ท ก
คนท ่ท างานร่วมกันม คุ ณธรรมและจรุิยธรรมประจำใจของตนเองแลุ วุ การปฏิบุัตุิงานทุ กอยุ่างตุ องุ ล ลุ่วงไปได 
ด วยด ุและมุ ประสิทธิภาพุรวดเร วุโปรุ่งใสุสามารถตรวจสอบไดุ และผูุ มารุับบรุิการอยุ่างประชาชนุก จะได รับ
ความเชื่อมุั่นและไวุ วางใจท ่จะเข ามารับบริการท เ่ทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1ุเพ่ือเป็นการปลูกและปล กจิตส านึกการต่อต านการท จริต 
3.2ุเพุื่อเป็นการสรุ างจิตส านุึกและความตระหนักในการปฏิบุัตุิราชการตามอำนาจหนุ าท ุ่ใหุ เกุิด

ประโยชน์ุส ขแกุ่ประชาชน 
3.3ุเพ่ือเปุ นการสรุ างจุิตสำนุึกในการปฏิบุัตุิงานดุ านความรุับผุิดชอบุซ่ือตรงซ่ือสุัตย์ุสุ จรุิตตุ่องานท ่ 

ได รับมอบหมาย 
 
4. เป้าหมาย 

คณะผู บริหารท องถิ่นุสมาชุิกสภาท องถิ่นุและบ คลากรเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 
5. พื้นท ่ดำเนินการ 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุหรอืหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นท ่จัดฝึกอบรมให  



-  

 

-๑๒- 
6. วุิธ ดำเนุินการ 

จุัดอบรมใหุ ความรูุ ดุ านกฎหมายเบื้องต นุกฎหมายเลือกตั้งภายในองคุ์กรภาครุัฐุหรอืส่งเข ารับการ
ฝึกอบรมในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนท ่จัดอบรมเรื่องดังกล่าวท เ่ก ่ยวขุ อง 

 

7. ระยะเวลาดาเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดาเนุินการ 

ปีงบประมาณละุ๓๐,000ุบาท 
 
9. ผู รบัผดิชอบ 

ส านุักปลัดุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์
 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
ตัวชุ ้วุัด 
คณะผู บริหารท องถิ่นุสมาชุิกสภาท องถิ่นุและบ คลากรเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุไดุ รุับการุอบรมร อย

ละุ๗0 
ผลลัพธ์ 
คณะผูุ บรุิหารทุ องถินุ่สมาชิกสภาทุ องถินุ่และบุ คลากรเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุุเกุิดจิตสำนึกทุ ่

ด ในการต่อต านการท จริตุและประพฤติมุิชอบปฏุิบัติโดยยึดมั่นตามหลุักคุ ณธรรมและจริยธรรม 



 

 

-๑๓- 
ุุุุุ

 
 
 

 

มุิติท ุ่ 1 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่1.2 

1. การสร างสงัคมท ่ไมุ่ทนตอ่การท จรติ 
1.2ุการสร างจติส านุึกและความตระหนักแกป่ระชาชนท กภาคสว่นในท องถิน่ 

 

1. ชือ่โครงการุ“โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ” 
 
2. หลักการและเหต ผล 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุ จุัดท าโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติุ เนื่องด วยประเทศไทยเป็น
ประเทศท ่ปกครองด วยระบบประชาธิปไตยอันม พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประม ขุ มาตั้งแต่อด ตจนถึงปัจจ บัน
และเป็นหน าท ่ของปวงชนชาวไทยท กคนท ่ร่วมกันธ ารงรักษาให คงอยู่ตลอดไปในอนาคตุ จึงเป็นหน าท ่ส าคัญ
ของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุท ่จะต องกระต  นเตือนให ุฝ่ายบริหารุข าราชการุพนักงานุพนักงานจ างุม ความ
จงรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ุ นอกจากนั้นยังม ศาสนาพ ทธเป็นศาสนาประจ าชาติุ ประชาชนชาว
ไทยท ่นับถือศาสนาพ ทธุ จึงได ยึดหลักธรรมค าสอนของพระพ ทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินช วิตุ เทศบาล
ต าบลดงสมบูรณ์จึงจัดกิจกรรมต่างๆุ เพ่ือกระต  นเตือนให ุ คณะผู บริหารุ สมาชิกสภาุ ข าราชการุ พนักงานุ
พนักงานจ างุ ม จิตส านึกในความเป็นไทยุ โดยแสดงออกท ่หลากหลายุ ได แสดงผลงานุ นิทรรศการุ และอ่ืนๆุ
ตามความเหมาะสมตลอดทั้งปี 

 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุ จุึงจุัดท าโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติุ เ พ่ือปลูกฝั งความรัก
เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ุศาสนาุพระมหากษัตริ ย์  

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1ุเพุื่อความรักความผูกพันระหว่างประชาชนในเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
3.2ุเพ่ือเป็นแบบอย่างุและธ ารงรักษาไว ให คงอยู่ตลอดไปในอนาคต 
3.3ุเพุื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติุศาสนาุพระมหากษัตริย์ 

 
4. เป้าหมาย 

คณะผูุ บรุิหารุสมาชกสภาทุ องถินุ่บุ คลากรุและประชาชนในพุื้นท เ่ทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 



-  

-๑๔- 
 

5. พื้นท ่ดำเนุินการ 
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุหรุือหนุ่วยงานภาครุัฐหรุือเอกชนอุื่นท ุ่จุัดฝุึกอบรมสุุัมมนาและุศึกษาดู

งาน 
 

6. วุิธ ดำเนุินการ 
6.1ุประชาสุัมพุันธุ์โครงการในกล ่มเป้าหมายรับทราบ 
6.2ุจดักิจกรรมเดินรณรงค์ในเขตพ้ืนต าบลดงสมบูรณ์ 

 
7. ระยะเวลาดำเนุินการ 

ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนุินการ 
ปีงบประมาณละุ50,000ุบาท 

 

9. ผู รบัผดิชอบ 
ส านุักปลุัดุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์

 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
ตัวชุ ้วุัด 
คณะผูุ บรุิหารทุ องถิ่นุสมาชกสภาทุ องถินุ่บุ คลากรและประชาชนในพุื้นท ่เทศบาลต าบลดง
สมบูรณ์ท มุ่ ความสนใจุเข าร่วมกิจกรรมุไม่น อยกว่าร อยละุ๗๐ 
ุผลลัพธ์ 
10.1ุผู เข ารว่มโครงการม ความภาคภูมิใจุในชาติุศาสน์ุกษัตริย์ 
10.2ุผู เข าร่วมโครงการม ความผูกพันอันด กับบ คคลในต าบลดงสมบูรณ์ 
10.3ุผู ม ส่วนท ่เก ่ยวข องม ความสัมพันธ์อันด ต่อเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 



 

   -๑๕-
 

   
 

 

มุิติท ุ่ 1 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่ 1.3 

1. การสร างสงัคมท ่ไมุ่ทนตอ่การท จรติ 
1.2ุการสร างจติส านุึกและความตระหนักแกเ่ด กและเยาวชน 

 

1. ชือ่โครงการุ“อบรมค ณธรรมุจริยธรรมส่งเสริมการสร างจิตสำนึกุ” 
 
2. หลักการและเหต ผล 

ด วยย ทธศาสตร์ชาติวุ่าด วยการปุ องกุันและปราบปรามการทุ จรุิตุระยะท ุ่ 3ุ(พ.ศ.2560 -ุ2564)ุซ่ึง 
ม ุ่งสูุ่การเปุ นประเทศท ่มุ มาตรฐานทางคุ ณธรรมจรุิยธรรมุ เปุ นสุังคมมุิตุิใหมุ่ท ป่ระชาชนไมุ่เพุิกเฉยตุ่อการุ
ท จริตทุ กรุูปแบบุ โดยไดุ รุับความรุ่วมมุือจากฝ่ายการเมุืองุหนุ่วยงานของรุัฐุตลอดจนประชาชนในการพุิทุักษ์ุ
รุักษาผลประโยชนุ์ของชาตุิและประชาชนเพุื่อใหุ ประเทศไทยมุ ศุักด์ิศรุ และเกุ ยรตุิภูมุิในดุ านความโปรุ่งใสุ
ทัดเท ยมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวุิสุัยทุัศน์ุ“ประเทศไทยใสสะอาดุไทยทัง้ชาตุิดุ านทุ จรุิต” มุ เปุ าหมายุ
หลุักเพ่ือใหุ ประเทศไทยไดุ รุับการประเมุินดุัชนุ การรุับรูุ การทุ จรุิตไมุ่นุ อยกวาร ุอยละุ50ุในปีุพ.ศ.2564ุ ซ่ึงุ
การท ่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได นั้นุการบริหารงานภาครัฐต องมุ ระดับธรรมาภุิบาลท ่สูงขึ้นุ เจุ าหนุ าท ่ของรุัฐและุ
ประชาชนต องม พฤตกิรรมแตกต่างจากท ่เป็นอยู่ในปัจจุ บุัน 

 

ดุังนั้นุ เพ่ือใหุ การบรุิหารงานในพุื้นท ่สามารถตอบสนองตุ่อยุ ทธศาสตรุ์ฯุ ขุ างตุ นุ เทศบาลต าบลดง
สมบูรณจ์ุึงไดุ กำหนดแนวทางการสุ่งเสรุิมการสรุ างจุิตสำนุึกคุ ณธรรมุ จรุิยธรรมและคุ่านุิยมให ุ
สังคมไทยไม่โกงต่อต านการท จริตุเพุื่อน าไปสู่การปฏุิบัติท ่เป็นรูปธรรมและเกุิดความยั่งยืนในการปฏิบุัติ 

 
3. วุัตถ ประสงค ์

3.1ุเพุื่อเป็นเสรุิมสร างความรู ความเขุ าใจการการต่อต านการท จริต 
3.2ุเพุื่อเป็นสร างจิตสำนึกในการตระหนักถุึงหน าท ่ในการต่อต านการท จริตของทุ กคน 
3.3ุเพุื่อเป็นการสรุ างแนวคิดตระหนักถุึงการตุ่อต านการท จริต 

 

4. เป้าหมาย 
คณะผู บริหารุสมาชิกสภาุพนักงานุเจ าหน าท ุ่พนักงานจ างุปลูกฝังค ณธรรมุจริยธรรม ุ

พร อมตระหนักถุึงการร่วมพลังกันตุ่อต านการท จริตในทุ กรูปแบบ 
 

5. พื้นท ่ดำเนินการ 
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 



-  

-๑๖- 
 
 

6. วุิธ ดำเนุินการ 
6.2ุจัดกิจกรรมด านค ณธรรมุจรยิธรรมและคุ่านิยมให สังคมไทยไม่โกงต่อต านการท จริต 
6.3ุรายงานผลการด าเนินงานใหุ ผู บุังคับบัญชาทราบ 

 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณดำเนุินการ 
ปีงบประมาณละุ๕0,000ุบาท 

 

9. ผู รบัผดิชอบ 
ส านุักปลัดุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์

 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
คณะผู บริหารุสมาชิกสภาุเจ าหน าท ุ่พนักงานุลูกจ างุ นุ าหลักดุ านคุ ณธรรมุจรุิยธรรมและคุ่านุิยม
ใหุ สุังคมไทยไมุ่โกงตุ่อตุ านการทุ จรุิตุมาปรับใช ในการท างานอย่างเหมาะสม 



 

-๑๗- 
 

 
 
 

 

มุิติท ุ่ 2 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่2.1 

2. การบรหิารราชการเพือ่ปุ องกนัการท จรติ 
2.1ุแสดงเจตจำนงทางการเมืองเพือ่ปอ้งกนัการท จริตของผูุ บรหิาร 

 

1. ชืุ่อโครงการ  “กุิจกรรมลงนามแสดงเจตจ านงการกำหนดนโยบายคุ ณธรรมและความโปรุ่งใสของุุุุุ
นักการเมืองท องถิ่น” 

 
2. หลักการและเหต ผล 

ตามท ุ่คณะกรรมการุป.ป.ช.ุไดุ จุัดทำยุ ทธศาสตรุ์ชาตุิวุ่าดุ วยการปุ องกุันและปราบปรามการทุ จรุิต 
มาแลุ วุ3ุฉบุับุจนถุึงระยะท ุ่ 3ุ (พ.ศ.2560-2564)ุ ซ่ึงม ุ่งสูุ่การเปุ นประเทศท มุ่ มาตรฐานทางคุ ณธรรมุ
จรยิธรรมุ เป็นสุังคมมิติใหม่ทุ ่ประชาชนไมุ่เพิกเฉยตุ่อการทุ จรุิตทุ กรุูปแบบุ โดยไดุ รุับความรุ่วมมุือจากฝ่ายุ
การเมุืองุ หนุ่วยงานของรุัฐุ ตลอดจนประชาชนในการพุิทุักษุ์รุักษาผลประโยชนุ์ของชาตุิและประชาชนเพ่ือให ุ
ประเทศไทยมุ ศุักด์ิศรุ และเกุ ยรตุิภูมุิในดุ านความโปรุ่งใสทุัดเทุ ยมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวุิสุัยทุัศน์ุ
“ประเทศไทยใสสะอาดุไทยทั้งชาติด านท จรุิต” ม เป้าหมายหลุักเพ่ือใหุ ประเทศไทยไดุ รุับการประเมุินดุัชนุ การุ
รุับรูุ การทุ จรุิตไมุ่นุ อยกวุ่ารุ อยละุ50ุในปีุพ.ศ.2564ุ ซ่ึงการท ร่ะดุับคะแนนจะสุูงขึ้นไดุ นั้นุการบรุิหารงานุ
ภาครัฐต องมุ ระดับธรรมภิบาลท ่สูงขึ้นุ เจ าหน าท ่ของรุัฐและประชาชนตุ องมุ พฤตุิกรรมแตกตุ่างจากท เ่ปุ นอยูุ่ในุ
ปัจจุ บัน 

 

ดุังนั้นุ เพ่ือใหุ การบรุิหารงานในพุื้นท ่สามารถตอบสนองตุ่อยุ ทธศาสตรุ์ฯุ ขุ างตุ นุ เทศบาลต าบลดง-
สมบูรณ์ุ จุึงมุ ความจำเปุ นใหุ ผูุ บรุิหารองคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถิน่ทุ กคนแสดงเจตจำนงทางการเมุืองในการ
ตุ่อตุ านการทุ จรุิตอยุ่างเหุ นไดุ ชัดเปุ นรุูปธรรมุ ดุ วยการจุัดทำประกาศแสดงเจตจำนงในการปุ องกุันุ
ปราบปรามการทุ จรุิตและประพฤตุิมุิชอบในองคุ์กรขึนุ้ สุ่งเสรุิมใหุ องคุ์กรบรุิหารงานดุ วยความโปรุ่งใสุมุ ความุ
เข มแขุ งในการบริหารราชการตามหลุักบริหารกิจการบ านเมืองท ด่ หรือหลุักธรรมาภิบาลบุังเกุิดประโยชนุ์สุ ขแกุ่
ประชาชนุและยกระดับมาตรฐานในการปอ้งกุันการท จริตขององคุ์กรให เป็นท ่ประจุักษ์ 

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1ุเพุื่อรว่มแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต านการท จริตของผู บรุิหารทุ องถิ่น 

 
 

4. เป้าหมาย 
คณะผู บริหารท องถิ่นุและสมาชิกสภาท องถิ่น 

 
5. พื้นท ่ดำเนุินการ 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ ์ 



-  

-๑๘- 
 
 

6. วุิธ ดำเนุินการ 
6.1ุประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต านการท จริตของผู บรุิหารทุ องถิ่น 
6.2ุรว่มกุันลงนามในประกาศเพุื่อแสดงเจตจำนงในการต่อต านการท จริต 

 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช งบประมาณ 
 

9. ผู รบัผดิชอบ 
ส านุักปลุัดุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์

 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
คณะผู บริหารท องถิ่นุและสมาชิกสภาท องถินุ่เข าร่วมการแสดงเจตจำนงในการตุ่อตุ านการทุ จรุิตของุ

ผู บริหารท องถิ่นุุร อยละุ100 



 

 -๑๙-
 
 
 

 

มุิติท ุ่ 2 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่2.2 

2. การบรหิารราชการเพือ่ปุ องกนัการท จรติ 
2.2ุมาตรการสร างความโปรง่ใสในการปฏบิตัิราชการ 

 

1. ชือ่โครงการุ“การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ างผุ่านทางเว บไซต์ของหน่วยงาน” 
 
2. หลักการและเหต ผล 

เนื่องด วยเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุ มุ อำนาจหนุ าท ใ่นการจุัดท าบรุิการสาธารณะดุ วยตนเองุ ทังุ้ ใน
เรื่องการจุัดหารายไดุ และการใชุ จุ่ายเงุินและการบรุิหารงานตุ่างๆุ ตามภารกุิจและการจุัดทำบรุิการุ
สาธารณะุ แต่ต องเป็นไปตามอำนาจหน าท ่และกฎหมายท ่กำหนดไว ุ ดุังนั้นุ การท เ่ทศบาลต าบลดงสมบูรณ์จะ
บริหารงานให ม ประสิทธิภาพและเกุิดประโยชน์สุูงส ดแก่ประชาชนจะตุ องบรุิหารงานดุ วยความซ่ือสุัตย์ุส จริตุม 
ความโปรุ่งใสุและสามารถตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภุิบาล 

 

ดังนั้นุเพุื่อให การบรุิหารงานงบประมาณของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์เปุ นไปอยุ่างโปรุ่งใสุตรวจสอบ
ได ุ เกุิดประสุิทธุิภาพและเกุิดประโยชนุ์สุูงสุ ดแกุ่ประชาชนในทุ องถิ่นุ จุึงมุ ความจำเปุ นตุ องจุัดทำุ โครงการ
การเผยแพรุ่ประกาศจุัดซ้ือจุัดจุ างผุ่านทางเวบไซตุ์ของหนุ่วยงานุ เพุื่อใหุ ประชาชนไดุ เขุ าถุึงขุ อมุูลุ ข่าวสาร
เก ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ างของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ทุ กโครงการและทุ กกุิจกรรม 

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1ุเพุื่อให ประชาชนได ทราบข อมูลข่าวสารเก ่ยวกับการจุัดซ้ือจุัดจุ างตามโครงการและกุิจกรรมตุ่างๆ 

ของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ ์
3.2ุเพุื่อเสรุิมสร างความโปร่งใสในการปฏุิบัติราชการุสามารถตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภุิบาล 
3.3ุเพุื่อป้องกันการท จริตในหนว่ยงาน 

 
 

4. เป้าหมาย 
เผยแพรุ่ขุ อมุูลการจุัดซ้ือจุัดจุ างตามแผนงาน/โครงการตุ่างๆุของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์

ด าเนุินการตามระเบุ ยบกระทรวงมหาดไทยวุ่าดุ วยการพัสดุ ขององคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถินุุ่พ.ศ. 
2535ุจนถุึงปุัจจุ บุันุจานวนุ3ุชุ่องทางุไดุ แกุ่เวบไซตุ์หนุ่วยงานุหรุือเวบไซตุ์ของระบบุEGP  หนุังสุือุ
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 

5. พื้นท ่ดำเนุินการ 
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ  ์



-  
-๒๐- 

 
 

6. วุิธ ดำเนุินการ 
6.1ุรวบรวมขุ อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ าง 
6.2ุน าประกาศจัดซื้อจัดจ างประกาศเผยแพรต่ามชุ่องทางทุ ่ก าหนด 

 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช งบประมาณ 
 

9. ผู รบัผดิชอบ 
กองคลังุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์

 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
ผลผลุิต 
เผยแพร่ข อมูลข่าวสารเก ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ างไมุ่นุ อยกว่าุ3ุชุ่องทางุ
ผลลัพธ์ 
10.1ุประชาชนได เขุ าถงึข อมูลข่าวสารเก ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ าง 
10.2ุการจัดหาพัสด เป็นไปอย่างโปร่งใสุตรวจสอบได ทุ กขุั้นตอน 
10.3ุสามารถลดปัญหาการร องเร ยนการท จริตในการจัดซื้อจัดจ างได  



 

-๒๑- 
 
 
 
 

 

มุิติท ุ่ 2 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่2.3 

2. การบรหิารราชการเพือ่ปุ องกนัการท จรติ 
2.3ุมาตรการการใช ด ลยพนิจิและใช อำนาจหน าท ่ให เปน็ไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ านเมอืงทุ ่ด  

 

1. ชือ่โครงการุ“มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตร ต าบลดงสมบรูณ”์ 
 

2. หลักการและเหต ผล 
ตามพระราชบุัญญุัตุิเทศบาลุ พ.ศ.ุ ๒๔๙๖ุ จนถุึงปุัจจุ บุันุ ไดุ บุัญญุัติุ เก ย่วกุับอำนาจหนุ าท ข่อง

นายกเทศมนตร ไว หลายเรื่องหลายประการุ รวมทัง้ม ุ กฎหมายอื่นอ กหลายฉบับท ่บัญญัติอ านาจหน าท ่ของ
นายกเทศมนตร เอาไว ุการท ่นายกเทศมนตร จะดำเนุินการในเรื่องตุ่างๆุ เพ ยงผูุ เดุ ยวุ กุ อาจทำใหุ เกุิดชุ่องว่าง
ในการประพฤตุิมุิชอบในขั้นตอนตุ่างๆได ุ ดุังน ้เพ่ือเปุ นการแกุ ไขปุัญหาตุ่างๆท ุ่อาจเกุิดขึนุ้ เทศบาลต าบลดง
สมบูรณ์จุึงได ุ กำหนดมาตรการใหุ มุ การมอบอำนาจของนายกเทศมนตร ต าบลดงสมบูรณ์ใหุ รอง
นายกเทศมนตร ุและปลุัดเทศบาลุไดุ ปฏิบุัตุิราชการแทนนายกเทศมนตร ต าบลดงสมบูรณ์ 

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1ุ เพ่ือใหุ การใช ดุ ลยพุินุิจตุ่างๆุ ของฝ่ายบรุิหารเปุ นไปโดยรอบคอบุ ตามหลุักการบรุิหารจุัดการุ

บ านเมอืงท ่ด  
3.2ุุเพุื่อเป็นการป้องกันการท จริตคอร์รัปชุั่นของเจ าหนุ าท  ่

 
 

4. เป้าหมาย 
ม การมอบอำนาจอย่างน อยุจานวนุ3ุเรื่อง 

 

5. พื้นท ่ดำเนุินการ 
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ ์ 

 

6. วุิธ ดำเนุินการ 
6.1ุุรวบรวมภารกุิจท อ่ยูุ่ในอำนาจหนุ าท ข่องนายกเทศมนตร เสนอนายกเทศมนตร ต าบลดง

สมบูรณ์พิจารณา 
6.2ุุออกค าสั่งมอบหมายหนุ าท ข่องนายกเทศมนตร ต าบลดงสมบูรณ์ใหุ รองนายกเทศมนตร ุและ

ปลัดเทศบาลุปฏุิบัติราชการแทน 



-  
-๒๒- 

 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช งบประมาณ 
 
9. ผู รบัผดิชอบ 

ส านุักปลุัดุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์
 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
ร อยละ 7ุ0ุของเป้าหมายด าเนินการแล วเสรุ จ 



 

-๒๓- 
 
 
 
 

 

มุิติท ุ่ 2 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่2.4 

2. การบรหิารราชการเพือ่ปุ องกนัการท จรติ 
2.4ุการเชดิชเูก ยรตแิกห่นว่ยงาน/บ คคลในการดำเนุินกจิการุการประพฤตปิฏบิัติตนให เป็นท ป่ระจกัษ ์

 

1. ชือ่โครงการุ“รณรงค์ระบอบประชาธิปไตย” 
 

2. หลักการและเหต ผล 
องค์กรปกครองส่วนท องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและช มชนุจึงม บทบาทในการเตร ยมความพร อมให  

ประชาชนเป็นผู ท ่ด ในสังคมุ การสร างลักษณะนิสัยให ประชาชนรู จักระเบ ยบุ ข อบังคับุ กฎเกณฑ์และกติกา
ตลอดจนรู จักรับผิดชอบหน าท ่ท ่ตนพึงม ต่อหมู่คณะุ เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์จึงเห นสมควรท ่จะน ารูปแบบ
ประชาธิปไตยมาใช ในองค์กรปกครองท องถิ่นุ เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให สามารถด ารงตนให อยู่ใน
สังคมได อย่างเป็นส ขุุ 
 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุ ได จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบของช มชนประชาชนุ ซึ่ง
พิจารณาจากการประเมินประจ าปีงบประมาณุ พบว่าเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยบรรล ตามวัตถ ประสงค์ผ่านทางช มชนทั้งุ ๙ุ หมู่บ าน เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเป็นระบบ
ประชาธิปไตยในการท างานให ม ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1ุุเพุื่อให ประชาชนได เร ยนรู และฝึกตนเองเก ่ยวกับการใช สิทธิและเสร ภาพุความเสมอภาคและ  

หน าท ่ตามระบบประชาธิปไตย 
3.๒ุเพ่ือส่งเสริมให ประชาชนม ความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว ซึ่งประโยชน์ทั้งปวง  

ของช มชน 
  ๓.๓ุุเพ่ือให ประชาชนเกิดการเร ยนรู เก ่ยวกับระบบประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 
 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท ่ต าบลดงสมบูรณ์ุสามารถน าระบอบประชาธิปไตยุการเร ยนรู ุไปสู่การปฏิบัติุ  

ุอย่างจริงจังุจ านวนุ๙ุหมู่บ าน 
 

5. พื้นท ่ดำเนุินการ 
ห องประชุ มเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ  ์



-  

-๒๔- 
 
 

6. วุิธ ดำเนุินการ 
6.1ุประช มเพ่ือวางแผนงานตัวแทนทั้งุ๙ุหมู่บ าน 
6.2ุจัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบภาพรวมทั้งต าบล 

 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณดำเนุินการ 
ปีงบประมาณละุ 5๐,000ุบาท 

 

9. ผู รบัผดิชอบ 
ส านุักปลัดุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์

 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
ผลผลุิต 
ประชาชนม ความรู ความเข าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่น อยกว่าร อยละุ๗๐ุ 

ผลลัพธ์ 
10.1ุประชาชนม ความพุึงพอใจในระบอบประชาธิปไตย 
10.2ุท องถิ่นุช มชนุหมู่บ านุม ต นแบบท ่ด ุด านการบ าเพุ ญประโยชน์สาธารณะในท องถิ่น 



 

 -๒๕-
 
 

 

มุิติท ุ่ 2 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่2.5 

2. การบรหิารราชการเพือ่ปุ องกนัการท จรติ 
2.5ุ มาตรการจัดการในกรณุ ได ทราบุหรอืรับแจ งุหรอืตรวจสอบพบการท จรติ 

 

1. ชือ่โครงการ “กุิจกรรมใหุ ความรุ่วมมุือกุับหนุ่วยตรวจสอบท ไ่ดุ ด าเนุินการตามอำนาจหนุ าท เ่พ่ือการุ
ตรวจสอบุควบค มุดูแลุการปฏิบุัติราชการของเทศบาลต าบลดงสมบรูณ์” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุ ุใหุ ความรุ่วมมุือกุับหนุ่วยตรวจสอบท ไ่ดุ ด าเนุินการตามอำนาจ 

หนุ าท ่ เพ่ือตรวจสอบุควบคุ มุดุูแลุการปฏิบุัตุิราชการของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ ์ุ เนื่องจากเหุ นุ
ความสำคุัญของการตรวจสอบท ่จะเปุ นปุัจจุัยสำคุัญช่วยใหุ การด าเนุินงานตามภารกุิจของเทศบาลต าบลดง
สมบูรณ์เป็นไปอย่างมุ ประสุิทธิภาพและประสุิทธิผลุช่วยปุ องกุันหรุือลดความเส ่ยงจากการด าเนุินงานุท ่
ผุิดพลาดและลดความเสุ ยหายท ่อาจจะเกุิดขึ้นุซ่ึงนอกจากจะใหุ ความรุ่วมมุือกุับหนุ่วยตรวจสอบภายนอกุ
แลุ วุุ เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ยุังใหุ ความสำคุัญกุับการตรวจสอบภายในดุ วยุโดยใหุ มุ นุักจัดการงานทั่วไปม 
หนุ าท ่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มุ แผนการตรวจสอบภายในุและรายงานผลการุตรวจสอบภายในท ก
ส่วนราชการ 

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1ุเพุื่อให เป็นมาตรการจัดการุกรณ ได รับทราบหรือรับแจ งุหรือตรวจสอบพบการท จริต 
3.2ุเพุื่อความโปร่งใสุและป้องกุันการท จริตุตามหลักการบริหารกิจการบ านเมืองท ่ด  

 
 

4. เป้าหมาย 
ท กส านุัก/กองุจัดท าประกาศุหรือข อตกลงการปฏุิบัติราชการต่อผู บริหารท องถิ่น 

 
5. พื้นท ่ดำเนุินการ 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ ์ 
 
6. วุิธ ดำเนุินการ 

6.1ุทุ กสำนุัก/กองุใหุ ความรุ่วมมุือกุับหนุ่วยตรวจสอบทุ ไ่ดุ ด าเนุินการตามอำนาจหนุ าท เ่พ่ือการุ
ตรวจสอบุควบค มุดูแลุการปฏิบุัติราชการการของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

6.2ุปฏุิบัติตามขุ อทักท วงฯุตามระเบ ยบฯุภายในก าหนด 



-  

-๒๖- 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช งบประมาณ 
 
9. ผู รบัผดิชอบ 

ท กส านุัก/กองุเทศบาลต าบลดงสมบรูณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์
 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
10.1ุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุุมุ มาตรการจุัดการุกรณุ ไดุ รุับทราบหรุือรุับแจุ งุหรุือุตรวจสอบ

พบการท จริต 
10.2ุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์มุ ความโปรุ่งใสุและปุ องกุันการทุ จรุิตตุามหลุักการบรุิหาร 

กิจการบ านเมืองท ่ด  



 

 

 
 -๒๗-

 
 
 

 

มุิติท ุ่ 3 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่3.1 

3. การสง่เสรมิบทบาทและการมุ สว่นรว่มของภาคประชาชน 
3.1ุุจุัดใหุ ม และเผยแพรุ่ขุ อมูลขุ่าวสารในชุ่องทางท ่เปุ นการอำนวยความสะดวกแกุ่ประชาชนไดุ มุ สุ่วนุรว่ม
ตรวจสอบการปฏบิัตริาชการตามอำนาจหน าท ข่ององคก์รปกครองสุ่วนท องถิน่ได ท กขัน้ตอน 

 
1.  ชื่อโครงการุุ“กุิจกรรมเผยแพรุ่ขุ อมุูลขุ่าวสารตามุพ.ร.บ.ขุ อมุูลขุ่าวสารของราชการุพ.ศ.2540ุ และุ

กฎหมายท ่เก ่ยวข อง” 
 

2. หลักการและเหต ผล 
ดุ วยพระราชบุัญญุัตุิขุ อมุูลขุ่าวสารของทางราชการุพ.ศ.2540ุมาตราุ7ุและมาตราุ9ุกำหนดให ุ

หนุ่วยงานของรุัฐจะตุ องจุัดใหุ มุ การเผยแพรุ่ขุ อมุูลท ส่ำคัญๆุของหนุ่วยงานุ เช่นุโครงสรุ างและการจุัดองคุ์กรุ
อำนาจหน าท ุ่ แผนงานุโครงการุและอุื่นๆ 

 

ดังนั้นุ เทศบาลต าบลดงสมบรูณ์ุ จุึงไดุ จุัดท ามาตรการุ “เผยแพรุ่ขุ อมุูลขุ่าวสารตามุ พ.ร.บ.ุ ข อมูล
ข่าวสารของราชการุ พ.ศ.2540ุ และกฎหมายท ่เกุ ่ยวขุ อง” ขึนุ้ เพ่ือใหุ ประชาชนสามารถตรวจสอบการุ
ปฏิบุัตุิราชการตามอำนาจหนุ าท แ่ละเขุ าถุึงขุ อมุูลตามภารกุิจหลุักของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ได ง่ายและ
สะดวกมากขุึ้น 

 
3. วุัตถ ประสงค ์

3.1ุเพุื่อให ม การเผยแพร่ข อมูลข่าวสารท ่ส าคัญและเขุ าถึงงุ่าย 
3.2ุเพุื่อให ม การเผยแพร่ข อมูลข่าวสารท ่หลากหลาย 
3.3ุเพุื่อให ประชาชนหรุือผู บริการสามารถเข าถุึงข อมูลข่าวสารได สะดวกมากยิ่งขุึ้น 

 
 

4. เป้าหมาย 
ม ขุ อมูลข่าวสารประเภทต่างๆุเผยแพร่ต่อประชาชนในพืน้ท ุ่ และเขุ าถงึโดยสะดวกตัง้แตุ่10ุประเภท 

 

5. พื้นท ่ดำเนุินการ 
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ ์ 

 
6. วุิธ ดำเนุินการ 

6.1ุจัดให ม ข อมูลข่าวสารเผยแพร่ตามประเภทต่างๆุท ก่ำหนดตามพระราชบุัญญุัตุิขุ อมุูลขุ่าวสารของ 
ทางราชการ พุ.ศ.2540 



-  
 

-๒๘- 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช งบประมาณ 
 
9. ผู รบัผดิชอบ 

ส านุักปลุัดุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์
 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
10.1ุจานวนข อมูลข่าวสารท ่ได รับการเผยแพร ่



 

-๒๙- 
 
 
 
 

 

มุิติท ุ่ 3 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่3.2 

3. การสง่เสรมิบทบาทและการมุ สว่นรว่มของภาคประชาชน 
3.2ุ การรุับฟงัความคดิเห นุุการรับและตอบสนองเรุื่องร องเร ยน/ร องท กขข์องประชาชน 
 

 

1. ชือ่โครงการุ“เสรุิมสร างกลไกหรือช่องทางการรับเรุื่องร องเร ยนุข อคิดเห นุข อเสนอแนะจากประชาชน” 
 
2. หลักการและเหต ผล 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุ เปุ นหนุ่วยงานภาครุัฐท เ่นุ นการใหุ บรุิการประชาชนุ และม ุ เปุ าหมาย
ใหุ มุ การบรุิการประชาชนในดุ านตุ่างๆุ ท อ่ยูุ่ในอำนาจหนุ าท ดุ่ วยความรวดเรุ วุ มุ ประสุิทธุิภาพุ และุ เกุิด
ประโยชนุ์ตุ่อประชาชนผูุ รุับบรุิการโดยตรงุ โดยถุือวุ่าประชาชนเปุ นศุูนยุ์กลางท จ่ะไดุ รุับการบรุิการอยุ่างุ
สะดวกรวดเร วุและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 

 

ดุังนั้นุุเพุื่อใหุ การด าเนุินงานดุ านบรุิการเปุ นไปอยุ่างตุ่อเนื่องและเปน็การอำนวยความสะดวกและุ
ตอบสนองความตุ องการของประชาชนุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์จุึงมุ การ จุุัดช่องทางการรุับเรื่องุร องเร ยนุ
ข อคิดเห นุข อเสนอแนะจากประชาชนท ไ่ด รับความเดือดรุ อนต่างๆ 

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1ุ เพ่ือรุับทราบปุัญหาความเดุือดรุ อนของประชาชนในพนท ุ่ และจะไดุ แกุ ไขปุัญหาไดุ อยุ่างถุูกตุ องุ

หรือน ามาเป็นข อมูลในการท าแผนงานโครงการแกุ ไขปุัญหาต่อไป 
3.2ุเพุื่ออำนวยความสะดวกแกุ่ประชาชนท ม่าตุิดตุ่อราชการุณุุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
3.3ุ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรุับเรื่องรุ องเรุ ยนุ ขุ อคุิดเหุ นุ ขุ อเสนอแนะจากประชาชนท ่ ไุดุ รุับความุ

เดอืดร อนต่างๆ 
 
4. เป้าหมาย 

ใหุ บรุิการรุับเรื่องรุ องเรุ ยนุ ขุ อคุิดเหุ นุ ขุ อเสนอแนะจากประชาชนท ่ไดุ รุับความเดุือดรุ อนตุ่างๆุ โดยุ
การปฏิบุัตุิราชการตุ องสามารถใหุ บรุิการไดุ อยุ่างมุ คุ ณภาพุ สามารถด าเนุินการแลุ วเสรุ จภายในระยะเวลาท ุ่
กำหนดุ สรุ างความเชื่อมัน่ไว วางใจุ รวมถุึงตอบสนองความตุ องการของประชาชนผูุ รุับบรุิการและบรรเทาุ
ปุัญหาและผลกระทบตุ่างๆุ ท อ่าจเกุิดขึ้นตามมาได ุ ุมุ การเพ่ิมชุ่องทางรุับเรื่องรุ องเรุ ยน ขุ อคุิดเหุ นุ
ข อเสนอแนะจากประชาชนตั้งแตุ่3ุชุ่องทาง 

 
5. พื้นท ่ดำเนุินการ 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ ์ 
 

6. วุิธ ดำเนุินการ 
6.1ุจดัท าคำสั่งแต่งตั้งเจ าหน าท ่รับผุิดชอบรับเรุื่องร องเร ยนุข อคิดเห นุข อเสนอแนะจากประชาชน 
6.2ุเผยแพรชุ่่องทางการรับเรื่องร องเร ยนุข อคิดเห นุข อเสนอแนะให ประชาชนทราบ 



-  

-๓๐- 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช งบประมาณ 
 
9. ผู รบัผดิชอบ 

ส านุักปลุัดุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์
 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
10.1ุจ านวนชุ่องทางการรุับเรื่องรุ องเรุ ยนุขุ อคุิดเหุ นุขุ อเสนอแนะจากประชาชนท ห่ลากหลายุ

จานวนุ3ุชุ่องทาง 



 

-๓๑- 
 
 
 
 

 

มุิติท ุ่ 3 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่3.3 

3. การสง่เสรมิบทบาทและการมุ สว่นรว่มของภาคประชาชน 
3.3ุ การสง่เสริมให ประชาชนม ส่วนรว่มบรหิารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท องถิน่ 

 

1. ชื่อโครงการุ“มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดง-
สมบูรณ์” 

 
2. หลักการและเหต ผล 

ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยวุ่าดุ วยการจุัดท าแผนพัฒนาองคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นุพ.ศ.2548 
หมวดท ุ่ 1ุองคุ์กรจุัดท าแผนพุัฒนาุขุ อุ7ุ(2)ุและขุ อุ9ุกำหนดให มุุ องคุ์กรและโครงสรุ างขององคุ์กรจุัดทำุ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทุ องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ 

 

ดังนั้น เุพุื่อให เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ในฐานะองคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถิน่รุูปแบบเทศบาลุมุ องคุ์กร
ในการจุัดท าแผนพัฒนาตามระเบุ ยบกระทรวงมหาดไทยวาดุ วยการจุัดทำุแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองส่วนท องถิ่นุพ.ศ.2548ุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุ โดยงานวุิเคราะห์ุนโยบายและแผนุจุึงแตุ่งต้ัง
คณะกรรมการสนุับสนุ นการจุัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุขึ้น 

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1 เพุื่อสุ่งเสรุิมใหุ บุ คลากรและตุัวแทนประชาชนจากทุ กภาคสุ่วนไดุ มุ สุ่วนรุ่วมและแสดงความ 

คุิดเหุ นในการจุัดท ารุ่างแผนยุ ทธศาสตรุ์การพุัฒนาเทศบาลุ และแผนพุัฒนาเทศบาลุ ใหุ สอดคลุ องกุับ
ประเดุ นหลุักการพุัฒนาท ่ประชาคมหมูุ่บุ านเสนอุ ุ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลุ ก าหนดด วยความ
ถูกต องุโปร่งใสุและส จริต 

 

 

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลุจ านวนุ๒ุคน 

 
5. พื้นท ่ดำเนุินการ 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ ์ 
 

6. วุิธ ดำเนุินการ 
6.1ุจัดประชุ มประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการฯุเพุื่อคัดเลือกผู แทนประชาคม 
6.2ุจัดทาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯุและแจ งให ผุู แทนรับทราบ 



-  

-๓๒- 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
คณะกรรมการสนุับสนุ นการจุัดท าแผนพัฒนาเทศบาลุ ปุัจจุ บุันจะครบวาระการด ารงต าแหนุ่งุ 2ุ

ปีุตามระเบุ ยบฯุก าหนดุในวันท ุ่27ุธันวาคมุ2560ุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ด าเนินการคุัดเลือก 
 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช งบประมาณ 
 

9. ผู รบัผดิชอบ 
ส านุักปลุัดุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์

 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
10.1ุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุมุ คณะกรรมการสนุับสนุ นการจุัดทำแผนพัฒนาเทศบาลุเพุื่อเปุ น
องคุ์กรในการยกรุ่างหรุือจุัดทารุ่างแผนย ทธศาสตรุ์การพัฒนาเทศบาลุและรุ่างแผนพุัฒนาเทศบาลุ
เพุื่อใช เปุ นแผนพุัฒนาในการพุัฒนาเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ความตุ องการของประชาคมดุ วยความ
ถุูกตุ องุโปรุ่งใสุสุ จรุิตุและใหุ ความสำคุัญในการุต่อต านการท จริต



 

ุ-๓๓-
 
 
 

 

มุิติท ุ่ 4 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่4.1 

4. การเสรุิมสร างและปรบัปร งกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิราชการขององค์กรปกครองสว่นทุ องถิน่ 
4.1ุ มุ การจดัวางระบบและรายงานการควบค มภายในตามทุ ่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดุินก าหนด 

 

1. ชือ่โครงการุ“โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ” 
 
2. หลักการและเหต ผล 

การตรวจสอบภายในเปุ นปุัจจุัยสำคุัญท จ่ะช่วยใหุ การด าเนุินงานตามภารกุิจของเทศบาลต าบลดง-
สมบูรณ์เปุ นไปอยุ่างมุ ประสุิทธิภาพและประสุิทธุิผลุ ท้ังยุังช่วยปุ องกุันหรุือลดความเส ่ยงจากการ
ด าเนุินงานผุิดพลาดและลดความเสุ ยหายท อ่าจเกุิดขึนุ้ ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยุังถุือวุ่าเปุ นสุ่วนประกอบุ
ส าคัญท ่แทรกอยู่ในการปฏุิบัติงานตามปกติุ ซึ่งจะต องม การกระท าอย่างเป็นขั้นตอนทุ ่ถุูกตุ องตามระเบุ ยบุและุ
กฎหมายท ก่ำหนดุ โดยผูุ บรุิหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช โดยรวมเปุ นสุ่วนหนึ่งของุ
กระบวนการบริหารุ เพุื่อใหุ สามารถบรรลุ วุัตถุ ประสงคุ์ของการด าเนุินงานอ กทัง้ยุังเปุ นแนวทางการปฏุิบุัตุิงานุ
ซ่ึงเปุ นแนวทางการตรวจสอบภายในท ชุ่ัดเจนุ ดุังนั้นุ การจุัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยุ่างมุ มาตรฐานุ
ประกอบกุับมุ ระเบุ ยบุ ขุ อบุังคุับุตลอดจนกฎหมายตุ่างๆุ ท ุ่เก ย่วขุ องจะทำใหุ การปฏิบุัตุิงานของเทศบาล
ต าบลดงสมบูรณ์เปุ นไปอย่างถูกต องและเป็นไปตามวัตถ ประสงคข์องทางราชการ 

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1ุเพุื่อจัดวางระบบการควบค มภายในตามระเบ ยบุคตง.วุ่าด วยการกำหนดมาตรฐานควบคุ มภายใน 

พ.ศ.2544 
3.2ุเพุื่อพุิสูจน์ความถุูกต องและเชื่อถือได ของข อมูลและตัวเลขต่างๆุทางดุ านการบุัญชุ ุและดุ านอุื่นๆุ

ท ่เกุ ่ยวข อง 
3.3ุเพุื่อตรวจสอบการปฏุิบัติงานของหน่วยรุับตรวจวุ่าเปุ นไปตามกฎหมายุระเบุ ยบุขุ อบุังคุับุคำสั่งุ

มตคิณะรฐัมนตร ุและนโยบายท ่ก าหนด 
3.4ุเพุื่อตรวจสอบหาระบบการควบค มภายในของหน่วยรุับตรวจวุ่าเพุ ยงพอุและเหมาะสม 
3.5ุเพุื่อเป็นหลักประกุันการใช และระวังทรัพย์สุินต่างๆุของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 

 

4. เป้าหมาย 
บ คลากรท กหนว่ยงานของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ ์

 

5. พื้นท ่ดำเนุินการ 
ส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลดงสมบรูณ์ุ อำเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ  ์



-  

-๓๔- 
 
 

6. วุิธ ดำเนุินการ 
6.1ุจัดท าแผนปฏุิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2ุตรวจสอบความถูกต องและเชื่อถือได ของข อมูลและตัวเลขตุ่างๆ 
6.3ุตรวจสอบการปฏุิบัติงานเก ่ยวกับการบรุิหารงบประมาณุการเงุินุการพุัสดุ และทรุัพยุ์สุินุรวมทัง้ 

การบริหารงานด านอื่นๆ 
6.4ุสอบทานระบบการปฏุิบุัตุิงานตามมาตรฐานุและ/หรุือุระเบุ ยบุขุ อบุังคุับุคำสั่งทางราชการุ

ก าหนดุเพ่ือให มั่นใจได วุ่าสามารถน าไปสู่การปฏิบุัติงานท ่ตรงตามวัตถ ประสงคุ์และสอดคล องกุับนโยบาย 
6.5ุรายงานผลการตรวจสอบและติดตามประมวลผล 

 
7. ระยะเวลาดำเนุินการ 

ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนุินการ 
ไม่ใช งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผดิชอบ 
หนว่ยตรวจสอบภายในุเทศบาลต าบลดงสมบรูณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ ์ 

 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
10.1ุบุ คลากรมุ ความเขุ าใจและปฏิบุัตุิตามกฎหมายุระเบุ ยบุขุ อบุังคุับุโดยม ุ่งผลสุัมฤทธุิ์ของงาน 

มากขึ้น  
 

10.2ุความเส ่ยงในการเบิกจ่ายลดน อยลง 
10.3ุการใช ทรัพยากรของหน่วยงานท ่ม อยู่อย่างคุ  มคุ่าุประหยัด



 

ุ-๓๕-
 
 

 

มุิติท ุ่ 4 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่4.2 

4. การเสรุิมสร างและปรบัปร งกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิราชการขององค์กรปกครองสว่นทุ องถิน่ 
4.2ุ การสนบัสนุ นให ภาคประชาชนม สว่นรว่มตรวจสอบการปฏุิบุัตุิหรุือการบรุิหารราชการตามชุ่องทางท ุ่
สามารถดำเนุินการได  

 
1. ชือ่โครงการุ“กิจกรรมการรายงานผลการใชุ จ่ายเงินให ประชาชนได รับทราบ” 

 
2. หลักการและเหต ผล 

การปฏิบุัติงานด านการคลุังเปุ นการทางานท ตุ่ องอาศุัยระเบุ ยบุกฎหมายุหนุังสุือสั่งการุตลอดจนมติ 
คณะรุัฐมนตร ุ วิธ การทางานตุ องอยูุ่ในกรอบและตุ องมุ ระบบการบรุิการท ร่วดเรุ วุ ถุูกตุ องุ ประชาชนหรุือุ
ผูุ รุับบรุิการเกุิดความพึงพอใจสรุ างความสะดวกใหุ แกุ่ประชาชนมากท สุ่ ดถุูกตุ องทัง้ระเบุ ยบุ กฎหมายุ
ขุ อเทุ จจรุิงุ ไมุ่มุ ขุ อผุิดพลาดบรุิการดุ วยความเสมอภาคกุันไมุ่เลุือกปฏิบุัตุิเสรุิมสรุ างความโปรุ่งใสในการุ
ปฏุิบัติงานุ การบรุิหารการเงินการคลังเกิดความโปรุ่งใสไม่เกุิดการทุ จรุิตคอรุัปชุั่นุ มุ การทางานมุ กระบวนการุ
ท โ่ปรุ่งใสุ สามารถตรวจสอบได ุ รายงานการเงุินจากหนุ่วยงานภายในและภายนอกไมุ่พบขุ อบกพรุ่องุ ม ุ
กระบวนการทางการคลังท ่เปิดเผยข อมูลอื่นตุ่อประชาชน 

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1ุเพุื่อให เกิดความโปรุ่งใสสามารถตรวจสอบได  
3.2ุการใช งบประมาณอย่างค  มค่าและเปิดโอกาสให ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
3.3ุการปฏิบุัติงานถูกต องตามระเบ ยบท ่เก ่ยวข อง 
3.4ุการบริหารจัดการต องท าอย่างเปิดเผยุตรวจสอบได ทุ กขุั้นตอน 

 
 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในพืน้ท เ่ทศบาลต าบลดงสมบรูณ์ุอำเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ  ์

 

5. พื้นท ่ดำเนุินการ 
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุุจังหวุัดกาฬสินธ ์ 

 
6. วุิธ ดำเนุินการ 

จุัดทำงบแสดงฐานะการเงุินและงบอุื่นๆุตามระเบุ ยบท เ่ก ย่วขุ องุโดยเปุิดเผยเพ่ือใหุ ประชาชนทราบ 
ณุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุ ภายในุ90ุ วันนุับแตุ่วันสิ้นปีุ และจุัดท ารายงานแสดงผลการุด าเนุินงาน
ตามท ก่รมสุ่งเสรุิมการปกครองทุ องถิน่กำหนดุ เพุื่อเสนอผูุ บรุิหารทุ องถินุ่ และประกาศสำเนาุ รายงาน
ดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให ประชาชนทราบท กสามเดือน 



-  
-๓๖- 

 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช งบประมาณ 
 
9. ผู รบัผดิชอบ 

กองคลังุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์
 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
10.1ุม การพัฒนาการบริหารด านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างม ประสิทธุิภาพ 
10.2ุม การเบิกจ่ายถูกต องุรวดเร วุเกิดความประหยัด 
10.3ุม การเสริมสรุ างการม ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนทุ ่หรือผู รุับบริการ 



 

-๓๗- 
 
 
 
 

 

มุิติท ุ่ 4 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่4.3 

4. การเสรุิมสร างและปรบัปร งกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิราชการขององค์กรปกครองสว่นทุ องถิน่ 
4.3ุการสง่เสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาท องถิน่ 

 

1. ชื่อโครงการุ“โครงการอบรมให ความรู ด านการปุ องกุันและปราบปรามการทุ จรุิตใหุ แกุ่ผูุ บรุิหารทุ องถินุ่
และสมาชิกสภาท องถิน่” 

 
2. หลักการและเหต ผล 

การบรุิหารจุัดการขององคุ์กรปกครองสุ่วนทุ องถิน่มุ กฏหมายุระเบุ ยบุประกาศุคำสั่งุเงือ่นไขุและ 
หลุักเกณฑุ์ตุ่างๆุ ท ส่มาชุิกสภาทุ องถิน่และผูุ บรุิหารทุ องถิน่ท ไ่ดุ รุับการเลุือกต้ังมาจากประชาชนตุ องรูุ และุ
ยึดถอืเป็นแนวทางการปฏุิบัติหนุ าท ก่ารด าเนินการอย่างเครง่ครุัดุ ปุัญหาท เ่กุิดขึ้นเปุ นประจำไมุ่ไดุ เกุิดจากเรื่องุ
ขาดความรอบคอบุความชำนาญุประสบการณ์ุหรุือขาดความรู ุกฎหมายุระเบุ ยบุประกาศุคำสั่งุ เงือ่นไขุ
และหลุักเกณฑุ์ตุ่างๆุ ท มุ่ักมุ การปรุับปรุ งเปล ่ยนแปลงหรุือเพ่ิมเตุิมตลอดเวลาุ หากแตุ่เกุิดจากความรูุ ความุ
เขุ าใจหรุือการตุ ความขุ อกฎหมายุระเบุ ยบุหรุือกฎเกณฑ์ุ เงือ่นไขท เ่ก ย่วขุ องอยุ่างผุิดๆุสุ่งผลใหุ สมาชุิกสภาุ
ท องถิ่นและผู บริหารท องถิ่นุ โดยเฉพาะผู บริหารท องถิ่นต องตกเป็นกระท าผิดกฎหมายุกุ่อใหุ เกุิดความเสุ ยหายุ
แกุ่องค์กรปกครองส่วนท องถิ่น 

 

ดุังนั้นุ เพ่ือใหุ ผูุ บรุิหารทุ องถิ่นุ และสมาชุิกสภาทุ องถินุ่ เพุิ่มพูนความรู ุ ความเขุ าใจของกฎหมายุ
ระเบุ ยบท เ่ก ย่วขุ องกุับการปฏิบุัตุิหนุ าท ุ่ เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุจุึงไดุ จุัดทำโครงการอบรมให ุ ความรู ด าน
การป้องกันและปราบปรามการท จริตให แก่ผู บริหารท องถิ่นและสมาชุิกสภาทุ องถิน่ขึน้ 

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1 เพ่ือใหุ ผูุ บรุิหารทุ องถินุ่และสมาชิกสภาทุ องถิน่เพุิ่มพุูนความรูุ ความเขุ าใจในระเบุ ยบุและ 

กฎหมายท ่เก ่ยวข องกุับการบริหารงานุหรือการปฏุิบัติหนุ าท ่ตามอำนาจหน าท ่ 
3.2ุ เพ่ือใหุ ผูุ บรุิหารทุ องถินุ่และสมาชิกสภาทุ องถินุ่มุ ความรูุ ความเขุ าใจเก ย่วกุับการยื่นบุัญชุ แสดงุ

รายการทรัพย์สินและหน ้สุิน 
3.3ุเพุื่อให ผู บริหารท องถิ่นุและสมาชิกสภาท องถินุ่มุ ความรูุ ความเขุ าใจมุิใหุ ด าเนุินกุิจการท เ่ปุ นการุ

ขัดกุันระหวุ่างประโยชน์สุ่วนบ คคลและประโยชนุ์สุ่วนรวมุตามาตราุ100ุแหุ่งกฎหมายประกอบรุัฐธรรมนุูญุ
วุ่าด วยการปอ้งกุันและปราบปรามการท จริต 

3.4ุ เพุื่อใหุ ผูุ บรุิหารทุ องถินุ่ และสมาชิกสภาทุ องถินุ่ มุ ความรูุ ความเขุ าใจในแนวทางการปฏิบุัติุ
สาหรุับเจุ าหน าท ข่องรุัฐเรื่องการรุับทรุัพยุ์สุินหรุือประโยชนุ์อุันใดของเจุ าหนุ าท ข่องรุัฐุ ตามาตราุ 103ุ
แหุ่งุกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวุ่าด วยการป้องกุันและปราบปรามการท จริต 



-  

-๓๘- 
4. เป้าหมาย 

ผูุ บรุิหารทุ องถินุ่และสมาชิกสภาทุ องถินุ่ เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโท 
จังหวุัดกาฬสินธ  ์

 
5. พื้นท ่ดำเนุินการ 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ ์ 
 
6. วุิธ ดำเนุินการ 

6.1ุจัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2ุประชาสุัมพุันธุ์โครงการุวุันุเวลาุและสถานท ใ่ห แก่ผู บริหารท องถินุ่และสมาชุิกสภาทุ องถิน่รุ่วม 

โครงการฯ 
6.3ุจัดท าจดหมายข่าวุหรือประกาศุหรือแผ่นพุับุประชาสุัมพันธ์ใหุ กล ุ่มเปุ าหมายทราบุหรุือสุ่งเขุ าุ

รับการอบรมตามทุ ่ก าหนดในเรื่องดังกล่าว 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

ไม่ใช งบประมาณ 
 

9. ผู รบัผดิชอบ 
ส านุักปลุัดุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์

 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
10.1ุผูุ บรุิหารทุ องถินุ่และสมาชุิกสภาทุ องถินุุ่ไดุ เพุิ่มพุูนความรูุ ความเขุ าใจในระเบุ ยบุกฎหมายท ่ 

เก ่ยวข อง



 

 -๓๙-
 
 
 

 

มุิติท ุ่ 4 

รายละเอ ยดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลำดับท ุ่4.4 

4. การเสรุิมสร างและปรบัปร งกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิราชการขององค์กรปกครองสว่นทุ องถิน่ 
4.4ุ เสริมพลุังการม สว่นรว่มของชุ มชนุและบุูรณาการท กภาคสว่นเพื่อต่อต านการท จรติ 

 

1. ชือ่โครงการุ“กิจกรรมการติดป้ายประชาสุัมพุันธุ์” 
 
2. หลักการและเหต ผล 

ปุัญหาการทุ จรุิตท ่เกุิดขึน้ในหนุ่วยงานภาครุัฐไดุ สุ่งผลเสุ ยหายกุับประเทศชาตุิอยุ่างมากุ จำเปุ นตุ อง
ม ทุ กภาคสุ่วนในสุังคมจะตุ องตระหนุักและรุ่วมกุันแกุ ไขจุัดการปุัญหาุ โดยการเขุ าไปมุ สุ่วนรุ่วมเปุ นเครุือขุ่าย
ในการขุับเคลื่อนตุ่างๆุใหุ เกุิดการเฝุ าระวุังุปุ องปรามการทุ จรุิตุ ในรุูปแบบการกระต ุ นใหุ ทุ กภาคสุ่วนในพ้ืนท ่
ได ตระหนักถุึงปัญหาการท จริตคอรัปชุั่นและม ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการท จริต 

 

3. วุัตถ ประสงค ์
3.1ุเพุื่อให ประชาชนม ส่วนร่วมในการป้องกุันการท จริต 
3.2ุเพุื่อแสดงเจตนารมณใ์นการแกุ ไขปัญหาการท จริต 

 

 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นทุ ่เทศบาลต าบลดงสมบรูณ์ุอำเภอท่าคันโทุจังหวุัดกาฬสินธ  ์

 

5. พื้นท ่ดำเนุินการ 
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอำเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ ์ 

 

6. วุิธ ดำเนุินการ 
6.1ุขออน มัติจัดท าป้ายประชาสุัมพุันธ์ 
6.2ุปิดประกาศประชาสัมพันธ์บรุิเวณทุ ่ม การสุัญจรไปมาของประชาชน 

 
 

7. ระยะเวลาดำเนุินการ 
ตามแผนปฏุิบัติการปุ องกันการท จริตุระยะุ4ุปีุ(ปีงบประมาณุพ.ศ.2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนุินการ 

งบประมาณปลีะุ๕0,000ุบาท 
 
9. ผู รบัผดิชอบ 

ส านุักปลุัดุเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ุอ าเภอท่าคันโทุจุังหวุัดกาฬสินธ  ์



-  
-๔๐- 

 

10. ตวัช วุ้ัด/ผลลพัธ ์
10.1ุจ านวนเรื่องร องเร ยนเก ่ยวกับการท จริตลดน อยลง 
10.2ุม การปิดป้ายประชาสุัมพุันธุ์ุครบทั้งุ9ุหมู่บ าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชุื่อ)ุ...........................................ุผุู จัดทาแผนฯุุุุุุุุุุุุุุุุ 
ุุุุุุุุุุุุุุ(นายบัววรุุบ ตรค า) 

ุุุุุุุุุุุุุุุุนักจัดการงานทั่วไป 
 

 
 
 

(ลงชุื่อ)ุ...........................................ุผุู เหุ นชอบแผนฯุุุ 
ุุุุุุุุุุุ(นายกิตติธรุ รัตนวรรณ ) 

ุุุุุุุุุปลุัดเทศบาลต าบลดงสมบูรณ ์
 

 
 
 

(ลงชุื่อ)ุ..........................................ุผุู อน มัติแผนฯุุ 
ุุุุุุุุุุุุ(นายอ ทัยุ ครองย ทธ) 

ุุุุุรองนายกเทศมนตร  ปฏิบัติราชการแทน 
ุุุุุุุุนายกเทศมนตร ต าบลดงสมบูรณ์ 


