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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

คํานํา 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจนแสดงใหเห็นถึง
เจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม อันจะสงผลตอ
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะ
สงผลใหประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการทํางานของหนวยงานมากย่ิงขึ้น 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
มั่นคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 บทนํา ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทําแผน 
 สวนที่ 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการใน 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจํานวน  30 โครงการ ดังน้ี 
  มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จํานวน 9 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จํานวน 11 โครงการ 
  มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จํานวน 4 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 
6 โครงการ 
 สวนที่ 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หวังเปนอยางย่ิงวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จะเปนสวนหน่ึงที่ชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนําไปสูเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กําหนดไววา “ประเทศ
ไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
กันยายน  2565



สารบัญ 
 

 หนา  
คํานํา  ก 
สวนที่ 1 บทนํา    1 - 4 
  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
  2. หลักการและเหตุผล    
  3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  
  4. เปาหมาย  
  5. ประโยชนของการจดัทําแผน 
 
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต        5 - 9 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ  
  แยกตาม 4 มิต ิ
 
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                              10 - 70 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจรติในองคกร 
ลําดบั 

ที ่
ขั้นตอน 

การดาํเนินงาน 
ประเดน็ความเสี่ยงการ

ทุจรติ 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทจุรติ 

1 การบริหารงานของ
หนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร 

1. ผูบริหารดําเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบั ติงาน
ของเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจขัดตอ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
2. บุคลากรของหนวยงาน
ปฏิบั ติ ตามนโยบายของ
ผู บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหนวยงาน
ไม ใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว
มาทําท่ีทํางาน ขาดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการสงเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการ
นํ า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช ใ น ก า ร
บริหารงานของผูบริหารดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
3. มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป อ งกั นก า ร ทุ จ ริ ต เ พ่ื อยก ระ ดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 
4. โครงการพัฒนาความรูดาน
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรของ
หนวยงาน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 
6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุมคาใน
การบริหารงานของหนวยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงต้ัง โยกยาย 
โ อ น  เ ลื่ อ น ตํ า แ ห น ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไมเปนธรรม 
เอาแตพวกพอง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการ
แตงต้ังหรือเลื่อนตําแหนง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปดเผยขอมูลการบริหาร
และ พัฒนาท รัพยาก รบุ ค คลแก
สาธารณะ 
2. มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการนําผลการประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ขอ ง ป ร ะ ช า ช น ใน ก า ร
ใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
 
 



 

  

 
2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

ลําดบั 
ที ่

ขั้นตอน 
การดาํเนินงาน 

ประเดน็ความเสี่ยงการ
ทุจรติ 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทจุรติ 

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

1 .  ก า รบ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จาง การจัดหาพัสดุ ไม
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ท่ี
เกี่ยวของ หรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือใชเงินไม
เกิดประโยชนกับราชการ  
 
 
 
 
 
2. นําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชประโยชนสวน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 
2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัด
จางประจําป 
3. มาตรการปองกันผลประโยชน    
ทับซอนของหนวยงาน 
4. มาตรการปองกันการใชจาย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ไ ม ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

4 การใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน
ตามลําดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธสวนตัว หรือ
การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง
กลุม หรือมีการติดสินบน
เพ่ือใหไดคิวเร็วขึ้น 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พ่ื อ แ ล ก กั บ ก า ร
ใหบริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต ิ
3. ใหบริการไมเปนไปตาม
มาตรฐาน  เช น  ใช เ วลา
ใหบริการนานกวาท่ีกําหนด
ไว   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน 
“บริการเปนเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการ
ให บ ริ ก า รป ระช าชนผ า น ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
6. มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการ
รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหนวยงาน 
 

2. หลกัการและเหตผุล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว 
โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่จะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 
กลาวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
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เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเน่ือง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนด
ตัวช้ีวัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวช้ีวัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่
เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ไดกําหนดตัวช้ีวัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 57 คะแนน 
และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหได
เห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7,850 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือ
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความย่ังยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
 ดังน้ัน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จึงใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคูไป
กับการปองกันการทุจริต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ.ศ. 2566 – 2570) อัน
จะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่กําหนดไววา ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานที่
เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยตองมี
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได
คะแนนไมตํ่ากวา 57 คะแนน   
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส 
และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให
สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่มีประสิทธิภาพ 
เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
ในป พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไมผานเกณฑ ITA) /เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผานเกณฑการประเมิน ITA (85 
คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 95 คะแนนขึ้นไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผานเกณฑ ITAแลว) 

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

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 95 คะแนน 96 คะแนน 97 คะแนน 98 คะแนน 99 คะแนน 
 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
(1) ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ  ไดแสดงเจตจํานงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส และ
ตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขอเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ที่มีประสิทธิภาพ 

เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพือ่ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570)  

 

สวนที่ 2 
แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคณุธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดวย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจํานวน  30  โครงการ ดังน้ี  

 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝ ายสภาท องถิ่ น  และฝ าย
ประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

1) โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร
และทัศนศึกษาดูงานคณะผูบริหารสมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 
2) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร
และทัศนศึกษาดูงานคณะผูบริหารสมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 
3) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ” 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมฝายบริหาร

1,000,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ/ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ/ขาราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ) 
4) โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นําการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 
5) โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการใหความรูเก่ียวกับระเบียบ
การจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาท่ีเทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวม
ตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-
2570) 
6) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวย
ความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 

 
 

50,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

30,000 

 
 

50,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

30,000 
 

 
 

50,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

30,000 

 
 

50,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

30,000 

 
 

50,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

30,000 

 1.2 การเสริมสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

7) โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการขับเคล่ือนชุมชนตามแนว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-
2570) 
8) โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการเทศบาลตานการทุจริต  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570)) 

30,000 
 
 
 
 

20,000 

30,000 
 
 
 
 

20,000 

30,000 
 
 
 
 

20,000 

30,000 
 
 
 
 

20,000 

30,000 
 
 
 
 

20,000 

 

 1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

9) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการจัดพ้ืนที่สรางสรรคกิจกรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  

 รวม จํานวน 9 โครงการ 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

10) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 
11) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

 

 2.2 มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใส 

12) มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุดวยการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
13) มาตรการ NO Gift Policy 
14) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 
15) มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
16) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
17) มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

0 
 
 

0 
0 
 

0 
50,000 

 
 
 

0 
 
 

 

0 
 
 

0 
0 
 

0 
50,000 

 
 
 

0 

0 
 
 

0 
0 
 

0 
50,000 

 
 
 

0 

0 
 
 

0 
0 
 

0 
50,000 

 
 
 

0 

0 
 
 

0 
0 
 

0 
50,000 

 
 
 

0 

 

 2.3 มาตรการลดการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

18) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ” 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการประชุมมอบนโยบายการ
ปฏิบัติราชการและพีธีลงนามในบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ
พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา พนักงานจาง) 
19) โครงการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
20) โครงการจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 

30,000 
 
 
 
 

0 
 

0 

30,000 
 
 
 
 

0 
 

0 

30,000 
 
 
 
 

0 
 

0 

30,000 
 
 
 
 

0 
 

0 

30,000 
 
 
 
 

0 
 

0 

 

 รวม จํานวน 11 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

21) โครงการจัดเวทีประชาคม 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการจัดเวทีสาธารณะ ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570) 
22) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2566-2570) 

30,000 
 
 

540,000 
 
 

30,000 
 
 

540,000 

30,000 
 
 

540,000 

30,000 
 
 

540,000 

30,000 
 
 

540,000 

 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

23) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการจัดต้ังศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข) 
 

0 0 0 0 0  

 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

24) กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการสงประกาศจัดซื้อจัดจางใหกับ อสต. 
ประธานหอการคา ประธานสภาอุตสาหกรรม นายกสมาคมนักขาว
จังหวัดกาฬสินธุ และหอกระจายขาวชุมชน) 

0 0 0 0 0  

 รวม จํานวน 4 โครงการ 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000  

4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

25) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 
26) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
27) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

28) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการในชื่อโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร
และทัศนศึกษาดูงานคณะผูบริหารสมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 

0 0 0 0 0  

 4.3 มาตรการจัดการเร่ือง
รองเรียนการทุจริต 

29) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

(หมายเหตุ เปนการดําเนินการตามกิจกรรมเปดตู ปณ 100) 
30) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
(หมายเหตุ เปนการดําเนินการตามมาตรการจัดการขอรองเรียนทุจริต) 
 
 

0 0 0 0 0 

 รวม จํานวน 6 โครงการ 0 0 0 0 0  

รวมทั้งส้ิน จํานวน 30 โครงการ 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพือ่ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570)  

 

สวนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจรติ 
 

1.1 การเสริมสรางจิตสาํนกึและความตระหนักแกบคุลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบรหิาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

1.1.1 เสริมสรางจิตสาํนกึและความตระหนกัในการปฏบิตัริาชการตามอํานาจหนาที่ และการ
ประพฤตตินตามประมวลจรยิธรรม 

 
ลําดบัที ่1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติ
หนาที่การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นกระทําผิดกฎหมายระเบียบตางๆ  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 ดังน้ัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย รวมทั้งเปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของกับการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีความพรอมในองคความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จํานวน  200 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น  
 2) ประสานบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือจัดเตรียมการดําเนินโครงการ 
 3) กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ
สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
 4) จัดทําเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 1,000,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของสําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถิ่น ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวา รอยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 

(หมายเหตุ  เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

ลําดบัที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองดําเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
เพ่ือใหการบริหารงาน และปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีความพรอมในองคความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน  200  คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร  
 2) กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ
สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
 3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของสําหรับบุคลากร 
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด
ประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 5) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
 1,000,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของสําหรับ
บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด
ประชาสัมพันธ จดหมายขาว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธราย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
(หมายเหตุ  เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

ลําดบัที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏบิตังิานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ” 
2. หลกัการและเหตผุล 

ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยกําหนด
กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ
กระทํา นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใช
เปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เช่ือถือไววางใจของประชาชน เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  จึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ” ขึ้น 
เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกร ระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคม ตามลําดับ 
 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน   100 
คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 
 2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองคกรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 4) ดําเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 
 5) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการทั่วไปแกสาธารณชน
ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 - 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 
  2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป มีความรูความ
เขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 
(หมายเหตุ  เปนการดําเนิการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมฝายบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ/ขาราชการ
การเมืองทองถิ่นฝายสภาทอถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ/ขาราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 
 

1.1.2 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลําดบัที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมบคุลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจรติ 
2. หลกัการและเหตผุล  
 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาที่ความ
รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสูการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและความสําเร็จขององคกร
อยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากร
ตระหนักในการเปนขาราชการที่มีเกียรติ ศักด์ิศรี รูจักความพอเพียง เปนลําดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม 
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมทั้งสรางจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสูการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและความสําเร็จขององคกรอยางย่ังยืน จึงได
กําหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนําหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จํานวน  300   คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
 7) เผยแพรการดําเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณทีใ่ชในการดําเนินการ 
 500,000  บาท  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและ

การปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรสุจริตในหนวยงาน (สํารวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
 
 
 

(หมายเหต ุ เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 

ลําดบัที่ 5 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทจุริต 
2. หลกัการและเหตผุล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการสราง
วัฒนธรรมสุจริต สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต 

ดังน้ัน เทศบาลเมืองกาฬสินธุจึงไดกําหนดดําเนินโครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธืมีความรูความเขาใจในการตอตานการทุจริต สอดสองเฝา
ระวังไมใหเกิดการกระทําการทุจริต รวมกันตอตานการทุจริต อันจะนําไปสูการเปนองคกรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2) เพ่ือใหคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงาน
ทั่วไป เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงานทั่วไป ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน  100 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ 
 2) ประสานบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพรขอมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต  
 4) นําขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนสื่อเสริมสรางองคความรูตามรูปแบบที่กําหนด (เชน แผนพับ จดหมาย
ขาว วีดิทัศน ปายประชาสัมพันธ เปนตน) 
 5) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตามแนวทางและชองทางที่กําหนด 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
 20,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพรขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตจํานวนอยางนอย 5 เรื่องขึ้นไป 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 2) คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงานทั่วไป มี
ความรูดานการตอตานการทุจริต (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงานทั่วไป เฝา
ระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 
(หมายเหตุ  เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจางแก
เจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2566-2570) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 
 

ลําดบัที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรตบิคุลากรทีป่ฏบิตังิานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 
และซื่อสตัยสจุริต  
2. หลกัการและเหตผุล 
  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่สําคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ช้ีใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ในเรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจภาครัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางทั่วถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย
สุจริต จะทําใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด ลดปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได  
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุจึงไดดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวย
ความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต เพ่ือยกยองชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแกพนักงานและบุคลากร
คนอ่ืนๆ ในองคกร รวมทั้งเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ใหปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริตตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

2) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานโเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แตงต้ังคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต  

2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 
4) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงบุคลากรในสงักัดที่มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 

ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ 
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 8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ
สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต 
 ผลลัพธ  
 เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
 
(หมายเหตุ  เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2566-2570) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

1.2.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ลําดบัที่ 7 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดย
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
โดยการสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝง
จิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต คานิยมที่ถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังน้ัน เทศบาลเมืองกาฬสินธุจึงไดดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน  
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน  400   คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 
(หมายเหตุ  เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 
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1.2.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

ลําดบัที่ 8 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางคานยิมตอตานการทุจรติ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งน้ี พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และในการปฏิบัติหนาที่ น้ันตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนด      
กลยุทธดานการปองกันและเฝาระวังที่มุงเนนการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีสวนรวมในการตอตานทุจริต 
รวมถึงสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผูปกครอง 
 ดังน้ัน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จึงใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจากการสรางจิตสํานึก
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตอตานการทุจริต โดยไดจัดทําโครงการเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริต 
เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยม ใหมีทัศนคติ วิสัยทัศนในการตอตานการทุจริต รวมทั้งรณรงคใหประชาชนจากทุก
ภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เปนกลไกในการแกไขปญหาการทุจริตใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริม และสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงการสรางคานิยมและการเฝาระวังตอตานการทุจริต
ใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงคใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพันธบุคคลลําดับที่ดีดํารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูองคกรหรือบุคคลภายนอก 
 4) เพ่ือเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ันไปสูประชาชนทุกภาคสวน 
4. กลุมเปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 100 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดหาขอความที่เกี่ยวของกับการสรางคานิยมการตอตานการทุจริต 
 2) จัดทําสื่อในรูปแบบตามชองทางที่กําหนดไว 
 3) เผยแพรใหประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 
 4) จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีตางๆ  
 5) ประเมินติดตามผลการดําเนินการ 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 100,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธสาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพรสื่อการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง 
 2) มีการรณรงคในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไมนอยกวา 5 แหง 
 ผลลัพธ 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจและมีความตระหนัก
รวมกันในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันไมนอยกวารอยละ 70 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70 ของประชาชนที่เขารวม
โครงการ (สํารวจจากรายช่ือเครือขายตอตานการทุจริต) 
 

(หมายเหตุ  เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการเทศบาลตานการทุจริต  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2566-2570) 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนกัแกเด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสรางจิตสาํนกึและความตระหนักในความซ่ือสตัยสุจรติ และการตอตานการทจุรติ 

 

ลําดบัที่ 9 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนน้ันคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการ
พัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริม
การดําเนินงานและจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุขึ้น เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะ
เปนรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหา
ทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 2) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 
 3) เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
4. กลุมเปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จํานวน 100   คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2) แตงต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ดําเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
 5) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
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 100,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยาวชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับการฝกอบรม จํานวน 100 คน 
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรู
ประสบการณที่ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ 
 1) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 
(หมายเหตุ  เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการจัดพ้ืนที่สรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 
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มิตทิี่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
 

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 

ลําดบัที่ 10 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรบัปรงุและพฒันาศนูยขอมูลขาวสารเพือ่เผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 
2. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
ของราชการ  
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จึงไดมีศูนย
ขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารให
ครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน 
 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 
4. กลุมเปาหมาย  
 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดําเนินการใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2) แตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3) จัดต้ังหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง
เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพ่ือเผยแพรตอ
สาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ําเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจาง 
การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ขอบังคับที่กําหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ที่จะติดตอสอบถาม
หรือขอขอมูล หรือรับฟงคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เชน  
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  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะที่มีเจาหนาที่ใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทําการ  
  - แตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการที่จะติดตอ
สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดต้ังศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ
คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  
 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีจํานวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหมีขอมูลที่

ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   
ผลลัพธ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมตํ่ากวารอยละ 80 (ใชแบบสํารวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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 2.1.2 การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลําดบัที่ 11 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากบัตดิตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
2. หลกัการและเหตผุล 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและ
การใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังน้ันเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุได จึงไดจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และมาตรการกํากับ
ติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับที่กําหนดไวรวมทั้งจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไว  เชน 
ขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจาง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนด  

3) เพ่ือกํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
 
4. กลุมเปาหมาย 
 สํานัก กอง สวน ฝายตางๆ ในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

2) ประชุมคณะทํางานฯ  
2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปน
ปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางที่หลากหลาย 
ใน 5 ประเด็น ดังน้ี 
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  2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูล
ผูบริหาร อํานาจหนาที่ แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายที่เก่ียวของ ขาว
ประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  

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

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการใชจาย
งบประมาณประจําป แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการ
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

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

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุใหผูบริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังน้ี 

   - ขอมูลพ้ืนฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การสงเสริมความโปรงใส 



 

  

 
32 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไว   
 3) กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนด  

4) กํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมตํ่า

กวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏบิตัหินาทีแ่ละบรหิารงานดวยความซื่อสตัยสจุริต เปนไป
ตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบรหิาร 

 

ลําดบัที่ 12 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
2. หลกัการและเหตผุล 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถิ่น 
และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนกลไกที่สําคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผูบริหารมี
ความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน จึงไดมี
การดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของเทศบาลเมืองกาฬสินธุสูการรับรูของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 
4. กลุมเปาหมาย 
 1) ผูบรหิารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
 2) ประชาชน 
5. วิธดีําเนนิการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ 
 2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 
 3) จัดทําประกาศเจตนารมณในการนําหลกัคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 
 4) ผูบรหิารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ที่กําหนด 
 5) จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 6) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบที่กําหนด 
 8) ผูบรหิารควบคุมติดตามใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนนิการ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรบัผดิชอบ  
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลติ/ผลลพัธ 
 ผลผลติ 
 1) มีประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
 3) มแีผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลพัธ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 2.2.2 การจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลําดบัที่ 13 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลกัการและเหตผุล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถิ่น
เอง มีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหารใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน 
ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางย่ิง จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมี
ผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งนําไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับ
ซอน  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรของเทศบาลเมือง

กาฬสินธุมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธดีําเนนิการ 
 1) ผูบรหิารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 
 2) จัดทําประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผูบรหิารประกาศใช NO Gift Policy  
 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

7. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรบัผดิชอบ  
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลติ/ผลลพัธ 
 ผลผลติ 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 
2) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุดําเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จาํนวนรอยละ 100 (สํารวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสํารวจ) 
 ผลลพัธ 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีเรื่องรองเรียน
เรื่องสินบน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

ลําดบัที่ 14 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
2. หลกัการและเหตผุล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญในการดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน โดยการจัดทํา “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ” เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่
ดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธดีําเนนิการ 
  1) จัดต้ังคณะทํางานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  
 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือดําเนินการ ดังน้ี 
  2.1) วิเคราะหผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหดีขึ้น ซึ่งตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดย
ตองมีรายละเอียดตางๆ เชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เก่ียวของ การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  
 3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงชองทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมช้ีแจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปรงใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
 8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรบัผดิชอบ  
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 
9. ผลผลติ/ผลลพัธ 
 ผลผลติ 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 ผลลพัธ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

ลําดบัที่ 15 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได
กําหนดการดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  
 ทั้งน้ี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหความสําคัญกับการดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการดําเนินการที่
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม จึงไดจัดทํา “มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ” 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 2) เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3) เพ่ือปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบทั่วกัน 
 3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5) ดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
 6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใชมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ลดลง 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

ลําดบัที่ 16 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  
2. หลกัการและเหตผุล  
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมี
อํานาจและหนาที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมากขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงาน ซึ่งจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง  ทั้งน้ี
การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตนที่ประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูล
ไดมากขึ้น ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางย่ิงในดาน
การใหบริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 
 3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังน้ี 
  1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
  1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
  1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการใน
รูปแบบที่งายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถิ่นทราบ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน
ชองทางที่หลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจาย
ขาวเปนตน 

  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณทีใ่ชในการดําเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณ       
8. ผูรับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลติ  
 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

2.2.3 การจัดทาํแผนปฏบิตักิารปองกันการทุจรติ 
 

ลําดบัที่ 17 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทาํแผนปฏบิตักิารปองกนัการทจุรติเพือ่ยกระดบัคณุธรรมและความโปรงใส 
2. หลกัการและเหตผุล 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปองกันการ
ทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดําเนินการจัดทํา “แผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)” เพ่ือใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลัก   ธรรมาภิบาล และยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธดีําเนนิการ 
  1) จัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจรติ,จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงานการทํา
แผนฯแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ
รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E 
– PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 
 4) ประชุมช้ีแจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
ใหแกเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดําเนินการแกผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก 
สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เปนตน 
 8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรบัผดิชอบ  
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
9. ผลผลติ/ผลลพัธ 
 ผลผลติ 
 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลพัธ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มาตรการลดการใชดลุพนิิจในการปฏบิตัิงาน 
 2.3.1 จัดทาํขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏบิตัหินาทีร่าชการดวยความซื่อสตัยสุจรติ มี
คณุธรรมจริยธรรม ใชดลุพนิิจดวยความสุจรติภายใตกรอบธรรมาภบิาล  
 
 

ลําดบัที่ 18 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาํขอตกลงการปฏบิตัริาชการของเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ” 
2. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุกับปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และ
หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานได
รวมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังน้ี 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 
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1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวช้ีวัดที่กําหนด 
 5) วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 6) ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 7) รายงานผลการดําเนินงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
 30,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง 
 ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
 
(หมายเหตุ  เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการประชมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม
ในบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา  พนักงานจาง  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2566-2570) 
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 2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 
 
 

ลําดบัที่ 19 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาํคูมือหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิานสาํหรบัเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ  
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวเปนจํานวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นผูซึ่งมีหนาที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่นมีภารกิจที่ตองปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มี
จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําขึ้น
สําหรับงานที่มีความซับซอน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด กับ
ใคร 

3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 
4) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกขั้นตอน 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แตงต้ังคณะทํางานในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2) กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
 3) จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหยึดถือ
ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สําหรับเจาหนาที่หรือพนักงานตําแหนงใด กําหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือให
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อออนไลน ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหการปฏิบัติงาน
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ 

ขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ลดลง 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

ลําดบัที่ 20 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และ
ความเสมอภาค ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตาม
อํานาจหนาที่ และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการน้ันๆ ไดอยางทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการ
ใชอํานาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความ
ถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ทั้งน้ี ตองปฏิบัติ
ตอประชาชนในพ้ืนที่และผูที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยกดาน 
เพศ ถิ่นกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง  พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวน
ราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังน้ัน เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทําโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการประชาชน
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 
 3) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 2) จัดใหมีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 3) จัดทําประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช
ใหบริการและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เชน  
  - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  - ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
 5) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
หนวยงาน เชน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

  - จัดทําปายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุ
ผูรับผิดชอบใหบริการในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ 
  - จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการใหบริการ
ประชาชน      
  - จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
 6) มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานที่กําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การใหบริการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการใหบริการประชาชน 
 2) มีการเปดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบงาน
ใหบริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทําการและในเว็บไซตหนวยงาน 

ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 

2) จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน ลดลง  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทาํแผนพฒันา การจัดทาํงบประมาณ 
 

ลําดบัที่ 21 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทปีระชาคม 
2. หลกัการและเหตผุล 
 เทศบาลเมืองกาฬสนิธุเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทาเทียม 
โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความ
คิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุดวยการจัดทําโครงการจัดเวที
ประชาคมขึ้น เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชุน เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อยางมี
ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวของในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น 
4. กลุมเปาหมาย 
 ชุมชน/หมูบาน/ตําบล ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม
ประชุมประชาคม เพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถิ่นดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมช้ีนํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนที่ อยาง
เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 3) นําผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (พ..ศ. 2566 – 2570) 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนที่ อยางเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ  
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 
 
(หมายเหต ุ เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการจัดเวทีสาธารณะ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-
2570) 
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ลําดบัที ่22 
  

1. ชื่อโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารกจิการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
2. หลกัการและเหตผุล 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและ
การใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น การจัดทํางบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และรวมดําเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
ตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน 
 2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 
 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถิ่นของตน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีดําเนินการ 
         1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังน้ี 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียได
เขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจํานวนสัดสวนที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
      - การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
      - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 1.3) เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุง
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 1.4) หนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขั้นตอนตอไป 
 1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถิ่น ตอสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 
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2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถิ่น เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและ
การปรึกษาของสภาทองถิ่นตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาทองถิ่น  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมาณดาํเนินการ 
 540,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และมี
ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ  
 2) เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีการแตงต้ังภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
 ผลลัพธ 
 เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพ่ิมขึ้น 
 
(หมายเหตุ  เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนํา
ชุมชน  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 
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3.2 การรบัฟงความคดิเหน็ การรบัและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทกุขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน ในการดาํเนนิกิจการ ตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนนิกจิการทีจ่ะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทกุขผานชองทางที่
หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลกัษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทกุขไดทราบถึงการ
ไดรบัเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรองเรยีน/รองทกุข  
 

ลําดบัที ่23 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
2. หลกัการและเหตผุล 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกข และ
เรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทํามาตรการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขึ้น เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบ
อยางทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
 2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือ
กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ี  
  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป 
  - กําหนดใหมีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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  - กํากับติดตามใหหนวยงานที่เก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง  
  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองช้ีแจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
  - จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทําการรองเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน 
  - กําหนดใหมีเจาหนาที่/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
  - กําหนดชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  
  - จัดทําขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
  - จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแลว
เสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง
รองเรียนการทุจริต แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ให
ทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6) จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกําหนดกําหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข
ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให
ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2) มีการแตงต้ังเจาหนาที่/หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องรองเรียน 
 4) มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหสามารถ
ตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการที่
กําหนดไว 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไมตํ่ากวารอยละ 80 
 

(หมายเหต ุ เปนการดําเนิการดําเนินการจัดต้ังศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข) 
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 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทกุภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตาน

การทุจริต 

ลําดบัที่ 24 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทจุริต 
2. หลกัการและเหตผุล 
 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวก
พองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหน่ึงที่ลดนอยถอยลง และยัง
มองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติทั่วไปที่ไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม
อยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากน้ันสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐที่มุง
แสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเน่ือง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 
รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
 2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ  
เว็บไซตของหนวนงาน 
 2) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน 
 3) สงเสริมใหมีการจัดต้ังชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     
 5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรองคความรูเ ก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง 
 2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ 
 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงไมตํ่ากวารอยละ 10 
 
(หมายเหต ุ เปนการดําเนิการดําเนินการสงประกาศจัดซื้อจัดจางใหกับ อสต. ประธานหอการคา ประธานสภา
อุตสาหกรรม นายกสมาคมนักขาวจังหวัดกาฬสินธุ  และหอกระจายขาวชุมชน) 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยงการทจุรติ 
4.1.1 มีการจัดทาํและรายงานการจัดทาํระบบตรวจสอบภายใน 

 

ลําดบัที่ 25 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาํแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
2. หลกัการและเหตผุล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลคาขององคกร รวมทั้งการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 
 3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสําเร็จของงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
 2) สอบทานความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
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ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ 
 1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงรอยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทาํและรายงานการจัดทาํระบบควบคุมภายใน 
 

ลําดบัที่ 26 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่ งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานน้ันๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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5. วิธีดําเนินการ 
1) แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

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

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

ที่กระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
6. ระยะเวลาการดาํเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 ผลลัพธ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส 

3) การทุจริตเทศบาลเมืองกาฬสินธุลดลงรอยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

ลําดบัที่ 27 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบรหิารจัดการความเสี่ยงการทุจรติของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

2. หลกัการและเหตผุล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวช้ีวัดไว
วา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา ๗๓ คะแนน นอกจากน้ี ยังไดนําผลการประเมิน ITA 
ไปกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองได
คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวช้ีวัดไววา ในป พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 57 คะแนน และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 
100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให
การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหน่ึงในการ
พัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปน
หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่
มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังน้ัน เทศบาลเมืองกาฬสินธุจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถิ่นเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพ่ือ
เปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตขึ้นในองคกร 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดขึ้นในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานภายในของเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกหนวยงาน (สํานักงาน,กองงาน,กลุมงาน) 
5. วิธดีําเนนิการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 
 2) จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาที่/การดําเนินโครงการที่
อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริต  
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 5) ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และชองทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง
เครงครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
8. ผูรบัผดิชอบ  
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลติ/ผลลพัธ 
 ผลผลติ 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาที่/การดําเนินโครงการที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
 ผลลพัธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุลดลง 
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4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
 

4.2.1 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

ลําดบัที่ 28 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
2. หลกัการและเหตผุล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติ
หนาในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ   
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความ
โปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการ
พัฒนาองคกร  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร 
 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น  
4. กลุมเปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีการดําเนินงาน 
 1) จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง  
 3) แตงต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 1,000,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 
 สมาชิกสภาทองถิ่นสามารถนําองคความรูที่ไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 

 
(หมายเหตุ  เปนการดําเนิการดําเนินการในช่ือโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570) 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ลําดบัที่ 29 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรอืรบัแจง หรือตรวจสอบพบการทจุรติของเทศบาล
เมืองกาฬสนิธุ 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ
หนวยงาน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) กําหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 2) กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการรองเรียน 
 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) กําหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 
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 6) กําหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป 
และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังน้ี  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  
  (3) สวนงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ 
และประกาศเผยแพรกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 10) จัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ (พิจารณา
จากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจงหนวยงาน) 
 
 
 

(หมายเหต ุ เปนการดําเนิการดําเนินการตามกิจกรรมเปดตู ปณ 100) 
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4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรบัเรื่องรองเรียนทีมี่ประสทิธภิาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สําหรับผู
รองเรียน 

 

ลําดบัที่ 30 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการจัด
ใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา
เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตองแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
  2) ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 3) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ระบุงบประมาณที่ใชดําเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ระบุหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสําหรับ       
ผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ (พิจารณา
จากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจงหนวยงาน) 
 
(หมายเหต ุ เปนการดําเนิการดําเนินการตามาตรการจัดการขอรองเรียนทุจริต) 
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ภาคผนวก 
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