แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ

ข

คํานํา
ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 –
2564) เปนแผนที่มุงสงเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมให แกคณะผูบ ริห าร พนักงานเทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุ
พนักงานจางและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหมีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีการประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแกไขและปองกันปญหาการประพฤติมิชอบ
สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ และใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใชอํานาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงาน ในการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต เพื่อใชเปนกรอบแนวทางใหบรรลุภารกิจดังกลาวขางตน นั้น
ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ไดมี
มติเห็นชอบในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงาน
และใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4
ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จึงไดขยายกรอบระยะเวลาสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยใหมีผลบังคับใชตอเนื่องครอบคลุมในปงบประมาณ พ.ศ.2565
ทั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จะเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจํานงและนโยบายการบริหารงาน
ดวยความสุจริต เพื่อเปนการกํากับดูแลองคกรที่ดี ตอไป

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
ธันวาคม 2564

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ป 2565
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

มิติ
1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ
1.1 เสริมสรางจิตสํานึก
และคานิยมในการปฏิบัติ
งานตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.1.1 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดเรียนรู
และปฏิบัติงานตามหนาที่ภายในกรอบ
ธรรมาภิบาล
1.1 โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร
และทัศนศึกษาดูงาน
1.2 โครงการอบรมคุณธรรมนําจริยธรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
พนักงานครู เทศบาลลูกจางประจําและ
พนักงานจาง
1.4.มาตรการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
1.1.2 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของตน
2.1โครงการสงเสริมคุณธรรมความ
ซื่อตรง
2.2 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
1.1.3 จัดใหมีการฝกอบรมดานการปองกัน
การทุจริตในงานราชการเทศบาล
3.1 โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ
การจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบาลและ
อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการ
บริหารงาน (อสต.)
1.1.4 ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน

ป 2565
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

500,000
50,000

-

20,000
50,000

20,000

และการประพฤติตนของบุคลากรเทศบาล
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
4.1 โครงการอบรมคุณธรรมนําจริยธรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
พนักงานครู เทศบาลลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

50,000

-2มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.2โครงการสงเสริมคุณธรรมความ
ซื่อตรง
4.3 โครงการประชุมมอบนโยบายการ
ปฏิบัติราชการและพิธีลงนามในบันทึก
ขอตกลงการปฏิบัติราชการพนักงาน
เทศบาลลูกจางประจํา พนักงานจาง

มิติที่ 1
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

รวม
2.1 สรางเครือขายดาน
การปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รวม

20,000
20,000

8 โครงการ 1 มาตรการ

730,000

2.1.1.สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
1.1 โครงการเทศบาลตานการทุจริต
1.2 โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ
การจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบาลและ
อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการ
บริหารงาน (อสต.)

50,000
20,000

2.1.2 เสริมสรางกระบวนการเรียนรู ให
ภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพ
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
งานราชการ
2.1 โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคม
เมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง
2.2 โครงการจัดพื้นที่สรางสรรคกิจกรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน
2.3 โครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล 5
2.1.3 สรางกลไกความรวมมือระหวาง
หนวยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาชน
สื่อสารมวลชนในการตรวจสอบการทํางาน
3.1 การสงประกาศจัดซื้อจัดจางใหกับ
อสต. , ประธานหอการคา , ประธาน
สภาอุตสาหกรรม , สมาคมนักขาว
หอกระจายขาวชุมชน

มิติที่ 2

ป 2565
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

5 โครงการ 1 กิจกรรม

40,000
88,000
26,000

-

224,000

-3มิติ
3.การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

มิติที่ 3

ภารกิจ
ตามมิติ
3.1 การพัฒนากลไกในการ
ตรวจสอบ ถวงดุล การ
ใชอํานาจหนาที่

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.1.1 สงเสริมใหมีการรับรูและการเชาถึง
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
1.1 มาตรการ "ปรับปรุงศูนยขอมูลขาว
สารของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น"
1.2 กิจกรรม "การออกระเบียบจัดตั้ง
ขอมูลขาวสารของเทศบาล"
1.3 มาตรการ "เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพยสิน
ของเทศบาลและการรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข
1.4 มาตรการ "เผยแพรขอมูลขาวสารที่
สําคัญและหลากหลาย
1.5 มาตรการ "จัดใหมีชองทางที่ประชา
ชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล
1.6 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพและ
ประชาสัมพันธ
1.7 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน
3.1.2.สนับสนุนใหมีการตรวจสอบ ถวงดุล
การใชอํานาจหนาที่ในแตละระดับตาม
สายการบังคับบัญชาหรือตามแตละ
ตําแหนงหนาที่
2.1 จัดตั้งสภาพนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาตรวจสอบสํานัก/กอง
3.1.3 พัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูล
หรือเบาะแสในการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
3.1 เปด ตู ปณ 100
3.1.4 กําหนดแนวทางการสรางแรงจูงใจให
แกผแู จงขอมูลหรือเบาะแสในการทุจริต
และประพฤติมิชอบใหไดรับรางวัล
ตอบแทน
4.1 กําหนดมอบรางวัลแกผูที่แจงเบาะแส
4.2 โครงการพนักงานและลูกจางดีเดน
4.3 กิจกรรมประกาศยกยองผูที่ทํา
คุณประโยชนตอราชการ

4 มาตรการ 5 กิจกรรม
3 โครงการ

ป 2565
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

250,000
72,000

-

30,000
-

352,000

-4มิติ
4. การเสริม
สรางและปรับ
ปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ภารกิจ
ตามมิติ
4.1 การพัฒนาระดับดัชนี
ชี้วัดคุณธรรมและความ
โปรงใส

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.1.1 สงเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหนวยงานที่มีความโปรงใสและการ
มีธรรมาภิบาล
2.1 เผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง
เว็บไซต
4.1.2 สงเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของเจาหนาที่ใหมีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความ
สําเร็จของงาน
2.1 โครงการประเมินยุทธศาสตรพัฒนา
2.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจ
4.1.3 สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมี
คุณธรรมในการใหบริการตามมาตรฐาน
การใหบริการหรือขั้นตอนการใหบริการ
โดยไมเลือกปฏิบัติ
3.1 การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558

มิติที่ 4

รวม

4.1.4 สงเสริมคุณธรรมในองคกรใหมีการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงาน
ที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
4.1 มาตรการจัดทําบันทึกขอตกลง
รวมกันของบุคลากรในเทศบาล
4.2 มาตรปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2 มาตรการ 2 กิจกรรม
2 โครงการ

ป 2565
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

-

50,000
50,000

-

-

100,000

