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รายงานผลการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันการทุจริตภายในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รอบ 6 เดือนแรก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันการทุจริตภายในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการ
ผลการดําเนินการ
1. การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานระบบออนไลน จํานวน 58 ขาว
- มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของหนวยงาน จํานวน 95 ขาว
- มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง Facebook จํานวน 317 ขาว
- มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง app line จํานวน 195 ขาว
- มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง Youtube จํานวน 50 ขาว
- มีการสรางเครือขายการกระจายขอมูลขาวสารผานคณะกรรมการหอกระจาย
ขาวชุมชน จํานวน 81 คน
- มีการจัดทํารายงานการเผยแพรขอมูลขาวสารประจําเดือน
2. การใหผูมีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวม

3. การสงเสริมความโปรงใส
ในการจัดซื้อจัดจาง

-การใหมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร โดยใหขอมูลขาวสารเกี่ยกับกิจกรรม
ตาง ๆ ของเทศบาลแกผูรับบริการ ผูมสี วนไดสวนเสีย เชน คณะกรรมการ
หอกระจายขาวชุมชน
-เปดโอกาสใหผูบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียรวมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินการ หรือการปฏิบัติงานของเทศบาล เชน การ
จัดทําแผนชุมชน
-เปดโอการสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
และตัดสินใจ เชน การจัดทําแผนชุมชน
-มีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล เปดโอกาศใหผูรับบริการผูมีสวนได
สวนเสียมีบทบาทในการรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอเทศบาล
ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรรวมแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร เชน การจัดตั้งสภาพนักงานเทศบาล และการประชุม
คณะกรรมการชุมชน
-มีสวนรวมในการควบคุมกํากับดูแลหรือตรวจสอบ เชน อาสาสามัคชุมชน
รวมการตรวจสอบการบริหารงาน และเปดรับฟงความคิดเห็นผานสื่อตาง ๆ
-จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป
-จัดใหมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายะเอียดวิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจาง
-เปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางผานทางเว็บไซตและสื่ออื่น ๆ
-แจงการประกาศจัดซื้อจัดจาง ไปยัง

มาตรการ

ผลการดําเนินการ
1. ประธาน อสต.ทั้ง 3 เขต
2. ประธานหอการคาจังหวัดกาฬสินธุ
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ
4. นายกสมาคมนักขาวจังหวัดกาฬสินธุ
5. ประธานคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน
จํานวน 9 ประกาศ

4. การจัดการเรื่องรองเรียนการ
การทุจริต

-กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน
-เปดชองทางการรองเรียน เชน ตู ปณ 100 / Facebook /กลุมไลน / app
fondue / โทรศัพท / จดหมาย / มาดวยตนเอง / ตูแดง / เว็บไซต
-จัดทําทะเบียนเรื่องรองเรียน/รองทุกข
-มีเรื่องรองเรียนรองทุกข จํานวน 23 เรื่อง โดยแบงตามชองทางการรองเรียน
ดังนี้
1.ศูนยดํารงธรรมอําเภอ/ศูนยดรงธรรมจังหวัด จํานวน 4 เรื่อง
2.รองเรียน/รองทุกข เปนหนังสือ
จํานวน 2 เรื่อง
3.รองเรียน/รองทุกขผานทาง Line/Facebook เทศบาลเมืองฯ จํานวน 17 เรื่อง
-ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน/รองทุกข จํานวน 23 เรื่อง
-ไมมีเรื่องรองเรียนการทุจริต ในชวง 6 เดือนแรก

5. การปองกันการรับสินบน

-จัดทําแผนผังขั้นตอนงานบริการตาง ๆ ของเทศบาล
-เจาหนาที่เทศบาลตองไมเรียกหรือรับสินบนเพื่อประโยชนสวนตนของพวกพอง
-ใหผูบังคับบัญชาและหัวหนางานทุกระดับชั้นเขมงวด กวดขัน การปฏิบัติหนาที่
ของผูใตบังคับบัญชา เพื่อปองกันมิใหมีชองวางในการเรียกรับสินบน
-เปดชองทางและประชาสัมพันธ ในการรองเรียน
-ดําเนินการรณรงคดานวัฒนธรรม และสงเสริมคานิยมไมเรียกหรือรับสินบน
เชน โครงการเทศบาลตานการทุจริต
-ไมมีเรื่องรองเรียนการทุจริต ในชวง 6 เดือนแรก
-ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วาดวยประมวลจริยธรรมขาราชการของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2554 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
-การกําหนดวินัยและการรักษาวินัยสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง
-ไมมีเรื่องรองเรียนการทุจริต ในชวง 6 เดือนแรก

6. การปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผล
ประโยชนสวนรวม

มาตรการ
7. การตรวจสอบการใชดุลยพินิจ

ผลการดําเนินการ
-สงเสริมใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
-ไมใชดุลยพินิจตัดสินใจ หรือดุลยพินิจจะทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น
-ใชดุลยพินิจตามหลักความเสมอภาคและเปนธรรมในการวินิจฉัยในเรื่องใด ๆ
ตามอํานาจหนาที่กฎหมายที่กําหนด

