รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 (พ.ศ.2561 – 2564)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
**********************

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.1 สงเสริมใหบุคคลากรเทศบาลไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ภายใน
กรอบธรรมาภิบาล
- โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดทําโครงการอบรมวินัยเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางประจําป พ.ศ.๒๕61 ในวันที่ 24 เมษายน 2561
เพื่อพัฒนาบุคลากร สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหมีวินัยและปองกันมิใหบุคลากรกระทําผิดวินัย ทั้งเปน
การใหความรูแกบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหมีองคความรู และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
หนาที่ รวมทั้งสามารถรักษาวินัยและปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของทางราชการไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ งบประมาณ 100,000 บาท
-

-

-

โครงการฝกอบรมพนักงานครูและบุคลาการทางการศึกษา
เพื่อจัดฝกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมุนพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู และเทคนิควิธีการใหม ๆ
และเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรและเทคโนโลยีสมัยใหมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ งบประมาณ
100,000 บาท
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- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม นําการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ
2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับบุคลากรของเทศบาล
เมื อ งกาฬสินธุ เพื่อ ปอ งกัน การทุจ ริตและประพฤติมิชอบในหนาที่ และบรรลุสํา เร็จ เปา หมายที่ตั้ง ไว
งบประมาณ 50,000 บาท

1.1.2 สงเสริมใหบุคคลากรเทศบาลไดประพฤติป ฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของตน
- โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง เพื่อ
เสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล สรางภูมิคุมกันดานจิตใจใหกับ
บุคลากรเทศบาลไมใหประพฤติชั่ว และเพื่อพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลใหเปนทุนทางสังคม โดยมีการจัด
กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและการบําเพ็ญประโยชนหมุนเวียนไป 9 วัด กิจกรรมสวดมนตไหวพระในวัน
ราชการที่ตรงกับวันพระทุกวันพระ เพื่อเปนการทําจิตใจใหมีธรรมกอนเริ่มการปฏิบัติงานและใหแตงชุด
ชาวในวันราชการที่ตรงกับวันพระ และกิจกรรมถนนสายบุญโดยรวมกับวัฒนธรรมจังหวัด งบประมาณ
80,000 บาท
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- โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนายมานิต
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมือ งกาฬสินธุ เปนประธานฝายฆราวาสเปดโครงการปฏิบัติธรรม
เทศบาลเมือ งกาฬสินธุ โดยพระราชศีล โสภิต (หลวงปูหนู อินทร กิตติส าโร) ที่ป รึกษาเจ าคณะจังหวั ด
กาฬสินธุ เจาอาวาสวัดปาพุทธมงคล ตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เปนประธานฝาย
สงฆ และมีพระครูวิจัยธรรมโกวิท เจ าคณะตําบลกาฬสินธุ รองเจาอาวาสวัดปา พุทธมงคล ตําบลหลุบ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เปนพระวิทยากรในครั้งนี้ งบประมาณ 45,000 บาท

- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดพิธีเปดงานปฎิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อถวายเปน
พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจํ าป ๒๕๖๐
ระหวางวันที่ วัน ที่ ๕ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พรอมมีพิธีบันทึกขอตกลงความรว มมือสนับสนุนสง เสริม
เผยแพร ศ าสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด กาฬสิน ธุ ณ อาคารธรรมะศาลา ๘๐ ป (แก ง ดอนกลาง)
งบประมาณ 100,000 บาท
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1.1.3 จัดใหมีการฝกอบรมดานการปองกันการทุจริตในงานราชการเทศบาล
- โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
จัดอบรมให ค วามรูเกี่ ยวกั บ ระเบี ย บพั สดุ แ กพนัก งานเทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อใหเจาหนาที่เทศบาลมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และสามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทองถิ่น งบประมาณ 15,000 บาท

-51.1.4 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบติตงานและการประพฤติตนของบุคลากร
เทศบาลใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม นําการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ
2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับบุคลากรของเทศบาล
เมื อ งกาฬสินธุ เพื่อ ปอ งกัน การทุจ ริตและประพฤติมิชอบในหนาที่ และบรรลุสํา เร็จ เปา หมายที่ตั้ง ไว
งบประมาณ 50,000 บาท

- โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง เพื่อ
เสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล สรางภูมิคุมกันดานจิตใจใหกับ
บุคลากรเทศบาลไมใหประพฤติชั่ว และเพื่อพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลใหเปนทุนทางสังคม โดยมีการจัด
กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและการบําเพ็ญประโยชนหมุนเวียนไป 9 วัด กิจกรรมสวดมนตไหวพระในวัน
ราชการที่ตรงกับวันพระทุกวันพระ เพื่อเปนการทําจิตใจใหมีธรรมกอนเริ่มการปฏิบัติงานและใหแตงชุด
ชาวในวันราชการที่ตรงกับวันพระ และกิจกรรมถนนสายบุญโดยรวมกับวัฒนธรรมจังหวัด งบประมาณ
80,000 บาท
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- โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
และพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ประจําปงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560 ระหวางผูบ ริหาร กับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง เพื่อใหบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุสําเร็จเปาหมายที่ตั้งไว
งบประมาณ 30,000 บาท

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 สรางเครือขายดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.1 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
- โครงการเทศบาลตานการทุจริต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงาน ป.ป.ช.ประจํา
จังหวัดกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ หอการคาจังหวัดกาฬสินธุ และภาคีเครือขายทุกภาค
สวนกําหนดจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
(ตามโครงการเทศบาลตานการทุจริต) ภายใตแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต”
โดยจัดขั้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)
และหอประชุ มเฉลิ มพระเกีย รติ์ 80 พรรษา มหาราชา โดยมีพิธีม อบรางวัลแกผูช นะสํา หรับ การ

-7ประมวลชนิดตา ง ๆ คือ การประกวดวาดภาพ ของนัก เรียนระดั บ ประถมและมัธ ยม การประกวด
โครงการดานการปองกันการทุจริตของสถานศึกษาทุกระดับ การประกวดโครงการดานการปองกันการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการประกวดขบวนรณรงคตอตานการทุจริต โดยมีจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 1,300 คน งบประมาณ 100,000 บาท

2.1.2

- โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
จัดอบรมให ค วามรูเกี่ ยวกั บ ระเบี ย บพั สดุ แ กพนัก งานเทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อใหเจาหนาที่เทศบาลมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และสามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทองถิ่น งบประมาณ 15,000 บาท

-82.1.2 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอ
สภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานราชการ
- โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเปนพระ
ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณพุทธมณฑลกาฬสินธุ
(แกงดอนกลาง) ในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มี ผูนําชุมชน พนักงานเทศบาท และประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล เขารวมจํานวน 400 คน งบประมาณ 40,000 บาท

- โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดทําโครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับ
เยาวชน โดยการจัดกิจกรรม “เติมรักสงสุข Valentine Day” ๑๔ กุมภาพันธ วันวาเลนไทนเดย เพื่อ
สงเสริมใหเด็กและเยาวชน ไดมีเวทีสรางสรรคแสดงกิจกรรมรวมกัน เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ในวั น ที่ ๑๔ กุ มภาพัน ธ ๒๕๖๑ ณ ลานตลาดโตรุ งเทศบาลเมือ งกาฬสินธุ ซึ่ง มีผู เข า ร ว มกิ จ กรรม
ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ใน
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยประชาชนทั่วไป ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน การ
แสดงกลองยาว ของเด็กและเยาวชนวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ การแสดงโชวบ นเวทีของสภาเด็กและ
ประกวดดาว , เดือน แตละโรงเรียน ประกวดสาวประเภทสอง แตละโรงเรียน การประกวดรองเพลง
บริการถายภาพของคูรัก ทุกทานที่มารวมกิจกรรม บริการสงความรัก Delivery love (ดวยดอกกุหลาบ)
บริการขายดอกไม กิจกรรมสอยดาว ใหทุกทานไดรวมสอยดาวดวยกัน ใหคําแนะนําในการใชถุงยาง
อนามัย (แจกถุงยางอนามัย) บริการขายลูกโปง (สงความรักดวยลูกโปง) งประมาณ 100,000 บาท

2.1.3

-9- โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล 5
จัดกิจกรรมชุมชนรวมใจรักษาศีล 5 เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่มีความสุข อยูดี
กินดีมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท และเห็นคุณคาและประโชยนในการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาดําเนินชีวิต โดยมีดร.พระครูสมุหทองลวน สิริจันโท ผูอํานวยการศูนยปฎิบัติธรรมสวน
สมเด็จ พระพุฒาจารยอาจ อาสภมหาเถร อํา เภอพระยืน จัง หวัดขอนแกน มาเปน วิทยากร ณ อาคาร
หอประชุมธรรมภิบาล งบประมาณ 30,000 บาท

2.1.4 สรางกลไกความรวมือระหวางหนว ยงาน ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนสื่อสารมวลชนในการตรวจสอบการทํางาน
- การสง ประกาศจัด ซื้อจั ดจ างใหกับ อสต.,ประธานหอการค า , ประธานสภา
อุตสาหกรรม , สมาคมนักขาว , หอกระจายขาวชุมชน

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 การพัฒนากลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล การใชอํานาจหนาที่
3.1.1 สงเสริมใหมีการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล
- มาตรการ “ปรับ ปรุ ง ศูน ย ข อ มูล ข า วสารของเทศบาลให มี ป ระสิท ธิภ าพมาก
ยิ่งขึ้น”

-10- กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล”

- มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
- มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล”

ผานทางเว็บไซตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ www.kalasin-mu.go.th

-11-

Facebook เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เผยแพรประชาสัมพันธผานทาง Application line

เผยแพรประชาสัมพันธผานทาง วารสารเทศบาล
- โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ

จัดทําวารสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ราย 3 เดือน ครั้งละ 7,000 ฉบับ ซึ่ง
ไดรวบรวมขอมูลโครงการ กิจกรรมตางๆ ทุก สํานัก/กอง ของเทศบาลในรอบ 3 เดือน เพื่อเปนการ
รายงานความเคลื่อนไหว และประชาสัมพันธใหกับประชาชนในเขตเทศบาลไดรับทราบ โดยการสง
ทางไปรษณียถึงเจาบานภายในเขตเทศบาล และแจกใหประชาชนทั่วไป งบประมาณ 350,000
บาท

-12- โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน
จั ด ทํ า รายการ “กาฬสิ น ธุ เ มื อ งน า อยู ” ตอนละประมาณ 20 นาที เพื่ อ
ประชาสัมพันธหนวยงาน องคกร สงเสริมสนับสนุนดานการทองเที่ยว อีกทั้งใหความรู สรางความเขาใจ
ระหวางเทศบาลและประชาชน โดยออกอากาศทางสื่อวิทยุโทรทัศนทองถิ่น (เคเบิลทีวี) 2 ชองรายการ
คื อ เอ็ มที เคเบิ ล ที วี ทุ ก วั น จัน ทร ,พุ ธ ,ศุก ร และ เจมส เคเบิ ล ทีวี ทุก วั น อั ง คาร,พฤหั ส บดี , อาทิ ตย
งบประมาณ 144,000 บาท

3.1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจหนาที่ในแต
ละระดั บ ตามสายการบั ง คับ บั ญ ชาหรือ ตามแต ล ะตํ า แหน ง
หนาที่
- การจัดตั้งสภาพนักงานเทศบาลและลูกจาง

-133.1.3 พัฒนาชองทางในการรับ แจงขอมูลหรือเบาะแสในการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ
- เปด ตู ปณ 100

3.1.4 กํ า หนดแนวทางการสร า งแรงจู ง ในให แ ก ผู แ จ ง ข อ มู ล หรื อ
เบาะแสในการทุจริตและประพฤติมิช อบใหไดรับรางวัลตอบ
แทน
- โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจางดีเดน ประจําป
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการมอบโลเกียรติคุณ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง “ดีเดน” ประจําปงบประมาณ 2561
เมื่ อวั น ที่ 24 เมษายน 2561 มีบุค ลากรของเทศบาลฯ ไดรั บมอบโลสิ้ น 30 คน งบประมาณ
30,000 บาท

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 การพัฒนาระดับดัชนีชี้วัดคุณธรรมและความโปรงใส
4.1.1 สงเสริมการปฎิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มีความโปรงใส
และการธรรมาภิบาล
- เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต

-144.1.2 ส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ ของเจ า หน า ที่ ใ ห มี ค วาม
รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของ
งาน
- โครงการประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร (KPI) การพัฒนาของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและเพื่อใหการประเมินเปนไปในทิศทางเดียวกันของแตละสํานัก/
กอง/ ซึ่งผลการประเมินตัวชี้วัดและเปาหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนาได รอยละ 64.4 งบประมาณ
30,000 บาท

- โครงการสํารวจความพึงพอใจ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใน 12 ดาน โดยไดเก็บขอมูลจาก
ประชาชนผูรับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1,500 คน ซึ่งภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.20
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ดานการบริการประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.40
2. ดานการบริหารบานเมืองที่ดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.00
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00
4. ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60
5. ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00
6. ดานการศึกษา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80
7. ดานสาธารณสุข อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.80
8. ดานการกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00.
9. ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.80
10. ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80
11. ดานการจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60

-1512. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูในระดับมาก
มีคา เฉลี่ยรอยละ 79.00
ผลการประเมิน ความพึ ง พอใจต อ ผลการดํา เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ โดย
ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 81.20 งบประมาณ 50,000 บาท

4.1.3 สง เสริมให บุค ลากรในหนว ยงานมี คุณ ธรรมในการให บ ริ การตาม
มาตรฐานการใหบริการหรือขั้นตอนการใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ
- การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

4.1.4 สงเสริมคุณธรรมในองคกรใหมีการปกิบัติราชการตามภารกิจของ
หนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
- มาตรการการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันของบุคลากรในเทศบาล
- มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
********************************

