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เรื่อง การประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
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– 2564) ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –
2564) เพื่อเปนการปรับปรุงการดําเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนภูมิคุมกันสําหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุในการทํางานใหบังเกิดประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาล อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการ
ปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบ
ดังนั้น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จึงประกาศการใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ.2561 – 2564) ใหทราบโดยทัว่ กัน
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สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การวเิ คราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตทมี่ ีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกดิ ขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทจุ รติ เพื่อพิจารณาว าการควบคุมและการปองกันการ
ทุจริตที่มีอยู ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทอ งถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอ ความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลังสวนใหญ เกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญ
ั หาที่เกิดจากตวั บคุ คล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาดคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญ
ั หาของการทุจริตทเี่ กิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวนตาง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตแุ ละปจจัยที่นําไปสกู ารทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได
ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต แตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับ ใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งทที่ ําให เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนทีท่ กี่ ารสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร ง ใส การทุจ ริตในปจ จุบันมีรูป แบบที่ซับ ซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้

-24) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแกการจัดซื้อ-จัดจางเปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดัง นั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผ ลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสิน บน
แกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูป แบบของการผูก ขาด ไดแก
การ ผูกขาดในโครงการกอสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพอื่ เพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย สุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบว า มี ค วามละอายตอ บาปและเกรงกลัว บาป
นอยลงและมีค วามเห็น แกตัว มากยิ่ง ขึ้น มองแตป ระโยชนสว นตนเปนที่ ตั้งมากกวาที่จ ะยึดผลประโยชน
สวนรวม
7) มคี านิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมคี วามละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ พ.ศ.2480 ไดบริหารงานงานภายใตกรอบระเบียบกฎหมาย โดยมีผูนําองคกรทั้ง
ที่มาจากการแตงตั้งตามกฎหมายและมาจากการเลือ กตั้ง โดยประชาชนทั้งทางตรงและทางออม จนถึ ง
ปจจุบันที่กฎหมายใหผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชนผูมี
สิทธิ์เลือกตั้งในทองถิ่นนั้น ๆ
จากอดีตมาถึงปจจุบันเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีผูบริหารทองถิ่นมาแลวหลายคนแตละสมัยของการ
ดํารงตําแหนงผูบริหารแตละคนจะมีความแตกตางกันไปตามประสบการณ วิสัยทัศนของผูบริหารในแตละสมัย
ซึ่ง บางสมัยพนักงานก็อาจมี การทุจ ริตหรือประพฤติมิชอบบาง ซึ่งเมื่อ ทํ าการสอบสวนหรือ ไตส วนของ
หนวยงานที่เกี่ยวของแลวก็พบวามีการกระทําผิดวินัยรายแรงจริง และผูบังคับบัญชาไดสั่งลงโทษทางวินัยไป
ตามระเบียบกฎหมาย แตก็เปนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนพนักงานสวนใหญ ซึ่งในระยะตั้งแตป
พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบันผูบริหารองคกรไดตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอรัปชั่นในองคกรและพยายามวาง
มาตรการเพื่อปองกันการทุจ ริตและการกระทํา ผิดวินัย โดยการใชห ลักธรรมาภิบ าลเขามาบริห ารงานใน
องคกรมากขึ้นโดยจะเห็นไดจากการเปนองคกรธรรมาภิบาล 4 ป ในป พ.ศ. 2546 , 2547, 2548
และ 2550 และไดรับรางวัลพระปกเกลาในป พ.ศ. 2549 และ 2555
ในป พ.ศ.2551 สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดใชยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. 2551 – 2555 ขับ เคลื่อ นการทํางานและไดจัด ใหมีก าร
คัดเลือก องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ดานการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. 2553 เปนปแรก ซึ่ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดสมัครเขารับการคัดเลือกและไดรับการประกาศยกยองใหเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดีเดน ดานการปองกันการทุจริตในป พ.ศ. 2553 และปพ.ศ. 2554 โดยในการบริหารไดยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเปนที่ตั้ง และกําหนดเปนมาตรการของเทศบาลในการปองกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
งานราชการของเทศบาลไวเปนกรอบในการปฏิบัติ และไดมีเครือขายในการรวมปองกันและตอตานการทุจริต

-3เพิ่ม ขึ้น ทั้งในภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่ไดรวมกันปกปอ งผลประโยชนสว นรวมของ
ประชาชนเอาไว
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับเกียรติจากสํานักงาน ป.ป.ช. ใหเขารวมโครงการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตนแบบ ดานการป องกันการทุจริต ซึ่งต องมีแผนปฏิบัติการขององคกรในการที่จะขับเคลื่อนการ
ปองกันการทุจริตรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. และจะเปนแบบอยางใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ตอไป
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ง ชาติ ตา นทุ จ ริ ต ” มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยไดรับ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(C0rruption Percepions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (C0rruption Percepions Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานนการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต า ง ๆ ที่เ ป น รู ป ธรรมอย า งชั ด เจน อั น จะนํา ไปสูก ารปฏิบั ติ อ ยา งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง

3. วัตถปุ ระสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริ หาร
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับ ผิดชอบในผลประโยชนข องสาธารณะของขา ราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริห าร บุคลากรของเทศบาลรวมถึง ประชาชน
3) เพอื่ ใหการบริหารราชการของเทศบาลเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance)
4) เพอื่ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล
5) เพื่อ พัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข า ยในการตรวจสอบการปฏิบั ติร าชการ

-4ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
1) บุคลากรของเทศบาล รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก และความตระหนัก ในการปฏิบัติ
หน าที่ราชการใหบัง เกิดประโยชนสุขแกประชาชนปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชน โดยมชิ อบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาล
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลทมี่ เี ขมแข็ง
ในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) เทศบาลมี แผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ ประพฤตมิ ชิ อบจน
เปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) บุคลากรของเทศบาลรวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามา
ซึ่งการสรา งคา นิยมและอุด มการณ  ในการตอ ตา นการทุจ ริต (Anti-Corruption) จากการปลูก ฝงหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงทสี่ ามารถนํามาประยุกต ใชในการ
ทํางานและชีวิตประจําวัน
2) เทศบาลสามารถบริห ารราชการเปน ไปตามหลัก บริห ารกิจ การบา นเมือ งที ่ด ี (Good
Governance) มคี วามโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรว มตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแขง็ ในการเฝา
ระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค กรที่มคี วามเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) เทศบาลมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกัน
การทุจริต อั น จะส ง ผลให ป ระชาชนในท อ งถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให ความรวมมือกันเปนเครือขาย
ในการการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

-5สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

1. การสราง 1.1 เสริมสรางจิตสํานึก
สังคมที่ไมทน และคานิยมในการปฏิบัติ
ตอการทุจริต งานตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.1.1 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดเรียนรู
และปฏิบัติงานตามหนาที่ภายในกรอบ
ธรรมาภิบาล
1.1 โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร
และทัศนศึกษาดูงาน
1.2 โครงการฝกอบรมของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1.3 โครงการอบรมคุณธรรมนําจริยธรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
พนักงานครู เทศบาลลูกจางประจําและ
พนักงานจาง
1.4.มาตรการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,000,000

1,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-

1.1.2 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของตน
2.1โครงการสงเสริมคุณธรรมความ
80,000
ซื่อตรง
2.2 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมของ
50,000
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
2.3 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
3,000,000
1.1.3 จัดใหมีการฝกอบรมดานการปองกัน
การทุจริตในงานราชการเทศบาล
3.1 โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ
การจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบาลและ
อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการ
บริหารงาน (อสต.)
1.1.4 ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน

1,000,000 1,000,000

-

-

-

80,000

80,000

80,000

50,000

50,000

50,000

3,000,000 3,000,000

3,000,000

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

และการประพฤติตนของบุคลากรเทศบาล
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
4.1 โครงการอบรมคุณธรรมนําจริยธรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
พนักงานครู เทศบาลลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

-6มิติ

มิติที่ 1

ภารกิจ
ตามมิติ

รวม

2. การบริหาร 2.1 สรางเครือขายดาน
ราชการเพื่อ การปองกันการทุจริต
ปองกันการ และประพฤติมิชอบ
ทุจริต

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

80,000

80,000

80,000

80,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10 โครงการ 2 มาตรการ

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

100,000
20,000

100,000
20,000

100,000
20,000

100,000
20,000

40,000

40,000

40,000

40,000

100,000

100,000

100,000

100,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

2.1.1.สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
1.1 โครงการเทศบาลตานการทุจริต
1.2 โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ
การจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบาลและ
อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการ
บริหารงาน (อสต.)
2.1.2 เสริมสรางกระบวนการเรียนรู ให
ภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพ
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
งานราชการ
2.1 โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคม
เมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง
2.2 โครงการจัดพื้นที่สรางสรรคกิจกรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน
2.3 โครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล 5
2.4 โครงการธนาคารความดี
2.1.3 สรางกลไกความรวมมือระหวาง
หนวยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาชน
สื่อสารมวลชนในการตรวจสอบการทํางาน
3.1 การสงประกาศจัดซื้อจัดจางใหกับ
อสต. , ประธานหอการคา , ประธาน
สภาอุตสาหกรรม , สมาคมนักขาว
หอกระจายขาวชุมชน

มิติที่ 2

รวม

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

6 โครงการ 1 กิจกรรม

-

310,000

-

310,000

-

310,000

-

310,000

-7มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

3.การสงเสริม 3.1 การพัฒนากลไกในการ
บทบาทและ ตรวจสอบ ถวงดุล การ
การมีสวนรวม ใชอาํ นาจหนาที่
ของภาค
ประชาชน

มิติที่ 3

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 4 กิจกรรม
2 โครงการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

144,000

144,000

144,000

144,000

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000
-

30,000
-

30,000
-

30,000
-

274,000

274,000

274,000

274,000

-8มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริม 4.1 การพัฒนาระดับดัชนี
สรางและปรับ ชี้วัดคุณธรรมและความ
ปรุงกลไกใน โปรงใส
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ

4.1.1 สงเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหนวยงานที่มีความโปรงใสและการ
มีธรรมาภิบาล
2.1 เผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง
เว็บไซต

องคกรปกครอง

4.1.2 สงเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของเจาหนาที่ใหมีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความ
สําเร็จของงาน
2.1 โครงการประเมินยุทธศาสตรพัฒนา
2.2 โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป

สวนทองถิ่น

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 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

30,000
50,000

-

30,000
50,000

-

30,000
50,000

-

30,000
50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

80,000

80,000

80,000

80,000

-9-

สวนที่ 3
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.1 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ภายใตกรอบธรรมาภิบาล

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
2. หลักการและเหตุผล
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดกําหนดในหลายมาตราที่จะเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับทองถิ่นโดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานบริการ
แกป ญหา และสนองตอบตอความตองการประชาชนและมีรัฐ บาลกลางเปนผูบ ริหารสนับ สนุนทรัพยากร
ทางการบริหาร ปจจุบันกระแสการพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ไดมุงเนน
ใหความสําคัญ สงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนและภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิผล ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมื อง
กาฬสินธุ ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตรเปาประสงคและตัวชี้วัดในการพัฒนาเทศบาล เพื่อให
เป นไปตามอํานาจหนา ที่ของเทศบาลที่จ ะตองดําเนินการหรืออาจดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ก ฎหมาย
กําหนด รวมทั้งภารกิจจากการถายโอนตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ใหกับ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่ในดานตาง ๆ ดังนี้
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น
4. การจัดการสิ่งแวดลอม
5. การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. การดําเนินงานตามกิจกรรม 5 ส และมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
7. ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
8. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงานและดานทักษะเฉพาะงานในแตละตําแหนง
เพื่อเสริมสรางองคความรูใหแกบุคลากร และเพื่อเตรียมความพรอมใหสามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาและ
แกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได เพื่อใหเทศบาลกาวไปสูเปาหมายสูงสุดขององคกร ภายใต
วิสัยทัศน “กาฬสินธุเปนเมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล”
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสัมมนา มีความรู ความเขาใจในอํานาจบทบาทหนาที่ ปญหาและข อ
กําจัด ความตองการของแตละองคกร สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาตามความเหมาะสมชวยเหลือเกื้อกูล

-10กัน สามารถนํามาปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหาร อันจะนําไปสูความเปนปกแผนของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
2. บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่
3. พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไมนอยกวา 40 ชม. / คน / ป
4. เปาหมาย
1. พนักงานเทศบาล
2. พนักงานครูเทศบาล
3. ลูกจางประจํา
4. พนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และพื้นที่ตางจังหวัด
6. วิธีการดําเนินการ
1. ฝกอบรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยเทศบาลจัด
ขึ้นเอง
2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. จัดรวมกับหนวยงานอื่น
4. รวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
1,000,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
1. ผูเขารับการอบรมสัมมนา มีความรู ความเขาใจในอํานาจบทบาทหนาที่ ปญหาและขอกําจัด
ความตองการของแตละองคกร สามารถนํามาปรับ ปรุงและพัฒนาตามความเหมาะสมชวยเหลือเกื้อกูลกั น
สามารถนํามาปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหาร อันจะนําไปสูความเปนปกแผนของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
2. บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่
3. พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไมนอยกวา 40 ชม. / คน / ป

-111. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา จะตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูความสามารถ
ตรงกับ งานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู และเทคนิควิธีก ารใหม ๆ เปนประจํ า
มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถาบันการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนเพื่อให
สอดคลองกับหลักสูตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีมีการเปลี่ยนแปลงไปใหมีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหพนักงานครูเทศบาลและบุคลการทางการศึกษาไดรับการฝกอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอคนตอป
2. เพื่อใหครูผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน
4. เปาหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 180 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีการดําเนินการ
จัดฝกอบรมใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 ครั้ง / ป
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
100,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักการศึกษา
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
1. พนักงานครูเทศบาลและบุคลการทางการศึกษาไดรับการฝกอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมง ตอคน
ตอป
2. ครูผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน

-121. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2560
2. หลักการและเหตุผล
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ เสรีภาพและการมีสวนรวมในการปกครอง
ของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากขึ้น โดยมีบทบัญญัติให
การใชอํานาจรัฐเปน ไปโดยสุจ ริตและมีป ระสิทธิภ าพ ขณะเดีย วกัน รัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา 77 กําหนดใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและพนักงานหรือลูกจาง
อื่น ของรัฐ เพื่อ ปองกันการทุจ ริตและประพฤติ- มิช อบ และเสริมสรา งประสิทธิภ าพในการปฏิบัติหนา ที่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล ถือไดวาเปนผูมีบทบาท
สําคัญและเปนกลไกหลักในการใหบริการตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ท อ งถิ่ น และที่สํา คัญ มี ห น า ที่ ใ นการปฏิบั ติ ง านให ถู ก ตอ งตามกฎระเบี ย บ ข อ บั ง คับ ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยเฉพาะ
ดังนั้น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาล จึงจําเปน
ตองไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน ตั้งแตการฝกอบรมการสัมมนา การดูงาน และการเพิ่มทักษะโดยการใช
เครื่องมือเทคโนโลยีตาง ๆ และเพื่อเปนการแกปญหาในการปฏิบัติหนาที่ดวยความชอบธรรมของเจาหนาที่ของ
รัฐและใหมีความรูความสามารถ ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และสรางคุณธรรมนําการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
2560 ในหัวขอเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงาน” ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการฝกอบรม
ไมนอยกวา 40 ชม./คน/ป
2. เพื่อใหพนักงานเทศเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางผานการอบรม
ตามโครงการในหัวขอ “คุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงาน”
4. เปาหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
2. จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
1. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไมนอย

-13กวา 40 ชม./คน/ป
2. พนักงานเทศเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางผานการอบรมตาม
โครงการในหัวขอ “คุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงาน”

-141.1.2 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดประพฤติปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของตน
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนภาคสวนหนึ่งที่ไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยไดกําหนดมาตรการในการปองกันการทุจริตไว 4 มาตรการ ไดแก การเสริมสราง
จิตสํานึกและคานิยมใหกับบุคลากรเทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล การสรางเครือขายดานการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบการพัฒนากลไกในการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจหนาที่และการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการบริการประชาชน กําหนดวิสัยทัศนในการปองกันการทุจ ริตของเทศบาลไววา “บุคลากรมีวินัย ใฝ
คุณธรรม มุงทํา ความดี เพื่อศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบ าล” และเทศบาลเปนหนว ยงานหนึ่งที่รว มกับ ศูน ย
คุณธรรมในการสงเสริม สนับสนุน การสรางกลไกใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม และกระบวนการพัฒนา ยกระดับแหลงเรียนรูดานคุณธรรมตนแบบ
รวมถึงการรวบรวมองคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม ความซื่อตรงในองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น สูเปาหมายการเปน “องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานความซื่อตรง” เพื่อเปนแบบอยางใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางศีลธรรมและความซื่อตรงใหกับบุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาล
2. เพื่อใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการสรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเทศบาล
4. เปาหมาย
1. บุคลากรของเทศบาล
2. ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน
3. อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดกิจกรรมสําหรับอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงานเพื่อสรางเครือขายความซื่อตรง
2. จัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและการบําเพ็ญประโยชนในวันอาทิตยเดือนละ 1 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระเพื่อชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ในวันพุธแรกและพุธที่สามของเดือน
4. สวดมนตไหวพระในตอนเชาของทุกวันที่ตรงกับวันราชการ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
80,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน

-1510. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
1. บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลมีศีลธรรมและความซื่อตรง
2. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการสรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรม
3. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเทศบาล

-161. ชื่อโครงการ : โครงการ “ปฏิบัติธรรม”เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ศาสนานับเปนสถาบันที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากศาสนาเปนแกนกลางในการหลอหลอมบุคคลใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาสังคมให
เป น สั ง คมที่ มี คุณ ภาพ หากหน ว ยงานหรือ บุ ค คลใดได ใ ช ห ลั ก คุณ ธรรม จริย ธรรม มาบริ ห ารงานแล ว
หนวยงานหรือบุคคลนั้นจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข และสามารถปรับตัวใหเชากับสภาวะทางโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได นอกจากนี้หลักคุณธรรม จริยธรรม ยังเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจช วย
สงเสริมสรางสรรคใหสังคมเปนไปตามหลักเกณฑ เปนปจจัยเสริมคุณคาทางศีลธรรม วัฒนธรรม ใหแกมนุษย
ปญหาทางสังคมหลาย ๆ ปญหา เชน ปญหาการทุจริตตาง ๆ ในวงราชการ ปญหาความไมยุติธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่ ปญหาการแกงแยงชิงดีชิงเดน ก็จะไมเกิดขึ้นกับสังคมหรือหนวยงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในฐานะเปนหนวยงานหลักที่มีอํานาจหนาที่ใหบริการสาธารณะประโยชน
ใหกับประชาชน ไดเห็นความสําคัญ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ที่จะนํา มาใชรวมกับ การบริหารจัดการใน
หนวยงาน จึงไดดําเนินโครงการปฏิบัติธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับความรูความเขาใจ
และสามารถประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิตเพื่อสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากร ใหบุคลากรในองคกรมีความเขาใจหลักธรรมในพุทธศาสนา
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมี
ความสุข ตลอดจนเปนการธํารงไวซึ่งพุทธศาสนา ที่เปนศาสนาประจําชาติ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไม
นอยกวา 40 ชม./คน/ป
2. เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดเขารับการ
อบรมตามโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อธํารงไวซึ่งพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
3. เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ างประจํา และพนักงานจา ง เกิดความรัก
สามัคคี มีความรูความเขาใจในหลักธรรม เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา เกิดจิตสํานึกที่ดีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานและใชชีวิตประจําวันได
4. เปาหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
จังหวัดกาฬสินธุ และพื้นที่ตางจังหวัด
6. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
45,000 บาท

-179. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
1.พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไมนอย
กวา 40 ชม./คน/ป
2. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดเขารับการอบรมตาม
โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อธํารงไวซ่งึ พุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
3. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เกิดความรักสามัคคี มี
ความรูความเขาใจในหลักธรรม เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนา เกิด
จิตสํานึกที่ดีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานและใชชีวิตประจําวันได

-181.1.3 จัดใหมีการฝกอบรมดานการปองกันการทุจริตในงานราชการเทศบาล
1. ชื่อโครงการ : โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบาล และ
อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.)
2. หลักการและเหตุผล
การดําเนินการจั ดซื้อ จัดจาง เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอ การบริหารจัดการของเทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ ภายใตระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ คณะผูบริหารจึงใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อสรางความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางประชาชนกับเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
เจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.) ที่รวมเปนคณะกรรมการ
ดํ า เนินการจัด ซื้อ จั ดจา งจํ า เป นอยางยิ่ง จะต องเรีย นรูร ะเบีย บ กฎหมายที่ เกี่ย วข องกั บ การจั ดซื้ อจั ด จ า ง
โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3 – 5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที 9) พ.ศ.2553 เพื่อนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน
ตอทองถิ่นอยางสูงสุด
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
2. เพื่อสรางระบบเครือขายการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน
3. เพื่อใหประชาชนรับรู ขอมูล ขาว การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
4. เปาหมาย
1. เจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50 คน
2. ตัวแทนของประชาชนที่เปนอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) จํานวน 75
คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักการคลัง
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
เจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.) มีคุณภาพมีศกั ยภาพ ใน
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางโครงการตาง ๆ ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนไปดวยความโปรงใส มีความเปนธรรม

-191.1.4 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบตั ิงานและการประพฤติตนของบุคลากรเทศบาลใหเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2560
2. หลักการและเหตุผล
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ เสรีภาพและการมีสวนรวมในการปกครอง
ของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากขึ้น โดยมีบทบัญญัติให
การใชอํานาจรัฐเปน ไปโดยสุจ ริตและมีป ระสิทธิภ าพ ขณะเดีย วกัน รัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา 77 กําหนดใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและพนักงานหรือลูกจาง
อื่น ของรัฐ เพื่อ ปองกันการทุจ ริตและประพฤติ- มิช อบ และเสริมสรา งประสิทธิภ าพในการปฏิบัติหนา ที่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล ถือไดวาเปนผูมีบทบาท
สําคัญและเปนกลไกหลักในการใหบริการตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ท อ งถิ่ น และที่สํา คัญ มี ห น า ที่ ใ นการปฏิบั ติ ง านให ถู ก ตอ งตามกฎระเบี ย บ ข อ บั ง คับ ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยเฉพาะ
ดังนั้น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาล จึงจําเปน
ตองไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน ตั้งแตการฝกอบรมการสัมมนา การดูงาน และการเพิ่มทักษะโดยการใช
เครื่องมือเทคโนโลยีตาง ๆ และเพื่อเปนการแกปญหาในการปฏิบัติหนาที่ดวยความชอบธรรมของเจาหนาที่ของ
รัฐและใหมีความรูความสามารถ ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และสรางคุณธรรมนําการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
2560 ในหัวขอเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงาน” ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการฝกอบรม
ไมนอยกวา 40 ชม./คน/ป
2. เพื่อใหพนักงานเทศเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางผานการอบรม
ตามโครงการในหัวขอ “คุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงาน”
4. เปาหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
2. จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

-20สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
1. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไมนอย
กวา 40 ชม./คน/ป
2. พนักงานเทศเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางผานการอบรมตาม
โครงการในหัวขอ “คุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงาน”

-211. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนภาคสวนหนึ่งที่ไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยไดกําหนดมาตรการในการปองกันการทุจริตไว 4 มาตรการ ไดแก การเสริมสราง
จิตสํานึกและคานิยมใหกับบุคลากรเทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล การสรางเครือขายดานการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบการพัฒนากลไกในการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจหนาที่และการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการบริการประชาชน กําหนดวิสัยทัศนในการปองกันการทุจ ริตของเทศบาลไววา “บุคลากรมีวินัย ใฝ
คุณธรรม มุงทํา ความดี เพื่อศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบ าล” และเทศบาลเปนหนว ยงานหนึ่งที่รว มกับ ศูน ย
คุณธรรมในการสงเสริม สนับสนุน การสรางกลไกใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม และกระบวนการพัฒนา ยกระดับแหลงเรียนรูดานคุณธรรมตนแบบ
รวมถึงการรวบรวมองคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม ความซื่อตรงในองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น สูเปาหมายการเปน “องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานความซื่อตรง” เพื่อเปนแบบอยางใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ตอไป
3. วัตถุประสงค
4. เพื่อเสริมสรางศีลธรรมและความซื่อตรงใหกับบุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาล
5. เพื่อใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการสรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรม
6. เพื่อใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเทศบาล
4. เปาหมาย
4. บุคลากรของเทศบาล
5. ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน
6. อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีการดําเนินการ
5. จัดกิจกรรมสําหรับอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงานเพื่อสรางเครือขายความซื่อตรง
6. จัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและการบําเพ็ญประโยชนในวันอาทิตยเดือนละ 1 ครั้ง
7. จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระเพื่อชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ในวันพุธแรกและพุธที่สามของเดือน
8. สวดมนตไหวพระในตอนเชาของทุกวันที่ตรงกับวันราชการ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
80,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
1. บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลมีศีลธรรมและความซื่อตรง
2. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการสรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรม
3. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเทศบาล

-221. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และพิธีลงนามในนามบันทึกขอตกลง
การปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงาน
สถานธนานุบาล พนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2560
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดมี
บทบัญญัติเพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาประเทศ และใหบริการแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการนั้นตองใช
วิธีการบริการกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเรื่องของภารกิจภาครัฐ ลดขั้นตอนที่
ปฏิบัติงานที่เ กินความจํา เปนและประชาชนไดรับการอํานวยความสะอาด และไดรับการตอบสนองความ
ตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ ตามวิสัยทัศนเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
“กาฬสินธุเปนเมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล”
ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จึงไดจัดการประชุมเพื่อมอบนโยบาย การทํางาน
และจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ ระหวางผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทุกสวน โดยกําหนด
ตัวชี้วัดเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2560
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานสถานธนานุบาลและ
พนักงานจางเขารับการประชุมมอบนโยบายและบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการจากผูบริหาร
2.เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานสถานธนานุบาลและ
พนักงานจาง ไดทราบแนวทางปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและตัวชี้วัด
ที่ตั้งไว
4. เปาหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานสถานธนานุบาลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจางประจําพนักงานสถานธนานุบาลและพนักงานจาง เขา
รวมอบรมไมนอยกวา 300 บาท
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

2.1 สรางเครือขายดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.1 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ภายใตกรอบธรรมาภิบาล

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร ช าติ ว าด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.2551 – 2558 ได กํา หนด
วิสัยทัศนวา “สังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปราม
ทุจริต” โดยไดกําหนดยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรป ลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม
จริย ธรรม และสรา งวินัยแกทุกภาคสวน ยุทธศาสตรร วมพลังแผนดินปอ งกันและปราบปรามการทุจ ริ ต
ยุทธศาสตรเสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต และยุทธศาสตรสรางบุคลากรมืออาชีพไป
ยังภาคสวนตาง ๆ เพื่อที่จะใหประเทศไทยมีการบริหารจัดการที่สุจริต ลดทอนปญหาการคอรรัปชั่น
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนภาคสวนหนึ่งที่ไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยไดกําหนดมาตรการในการปองกันการทุจริตไว 4 มาตรการ ไดแก การเสริมสราง
จิตสํานึกและคานิยมใหกับบุคลากรเทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล การสรางเครือขายดานการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบการพัฒนากลไกในการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจหนาที่และการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการบริการประชาชน กําหนดวิสัยทัศนในการปองกันการทุจ ริตของเทศบาลไววา “บุคลากรมีวินัย ใฝ
คุณธรรม มุงทําความดี เพื่อศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล” และเทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต โดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดคัดเลือกใหเปนตนแบบ
ในป พ.ศ.2557 – 2559 ดังนั้น โครงการเทศบาลตานการทุจริตจะเปนโครงการพัฒนาหนึ่งที่จะขับเคลื่อน
มาตรการปองกันการทุจริตของเทศบาลใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไว
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อปองกันไมใหบุคลากรเทศบาลกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.เพื่อใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
3. เพื่อใหมีกลไกในการตรวจสอบ
4. เปาหมาย
บุคลการเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีการดําเนินการ
- จัดกิจกรรมการตอตานการทุจริต
- เปด ตู ปณ.100 รับแจงเบาะแสการทุจริต
- ขออนุมัติยกเวนระเบียบการจายเงินแกผูแจงเบาะแสในกรณีที่มีเรื่องการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
100,000 บาท

-249. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
- กิจกรรมเดินรณรงคตอตานการทุจริตรวมกับภาคีเครือขายพรอมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติสถาบัน
- การประกวดสุนทรพจนในหัวขอ “รวมพลังตอตานคอรรัปชั่น”
- การประกวด วาดภาพ ระบายสีในหัวขอ “รวมพลังตอตานคอรรัปชั่น”

-251. ชื่อโครงการ : โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบาล และ
อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.)
2. หลักการและเหตุผล
การดําเนินการจั ดซื้อ จัดจาง เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอ การบริหารจัดการของเทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ ภายใตระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ คณะผูบริหารจึงใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อสรางความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางประชาชนกับเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
เจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.) ที่รวมเปนคณะกรรมการ
ดํ า เนินการจัด ซื้อ จั ดจา งจํ า เป นอยางยิ่ง จะต องเรีย นรูร ะเบีย บ กฎหมายที่ เกี่ย วข องกั บ การจั ดซื้ อจั ด จ า ง
โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3 – 5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที 9) พ.ศ.2553 เพื่อนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน
ตอทองถิ่นอยางสูงสุด
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
2. เพื่อสรางระบบเครือขายการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน
3. เพื่อใหประชาชนรับรู ขอมูล ขาว การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
4. เปาหมาย
1. เจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50 คน
2. ตัวแทนของประชาชนที่เปนอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) จํานวน 75
คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักการคลัง
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
เจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.) มีคุณภาพมีศกั ยภาพ ใน
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางโครงการตาง ๆ ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนไปดวยความโปรงใส มีความเปนธรรม

-262.1.2 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในงานราชการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง
2. หลักการและเหตุผล
โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง เปนโครงการที่มุงเนนตระหนักใน
คุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญาในการดําเนินชีวิต ปลูกฝง สรางจิตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก
ครอบครัวและชุมชนเปนการสรางความสัมพันธอันดีภายในชุมชนและครอบครัวในการนําหลักธรรม จริยธรรม
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูไดอยางเหมาะสมมีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เล็งเห็นวาการที่ครอบครัวในชุมชนและชุมชนจะรวมกันไดอยางมีความสุขตอง
มีการรวมมือรวมใจสรางจิตสํานึกที่ดีของคนในชุมชนใหมีความรัก ความสามัคคี ชวยเหลือแนะนําโอบอุมค้ํา
จุนกันโดยการสรางจิตสํานึกที่ดีของคนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมอบรมปฏิบัติธรรมใหมี
จิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรมนํามาปรับใชกับชีวิต ครอบครัวและชุมชนใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหครอบครัวกลุมเปาหมายไดรวมกันทําความดีสรางความสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวใหเกิดความ
รักความอบอุน ความสามัคคี รวมกันพัฒนาและปองกันแกไขปญหาสังคมในชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
4. เปาหมาย
ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุครอบครัวละ 2-3 คน (พอ/แม/ลูก) จํานวน 200 ครอบครัว
5. พื้นที่ดําเนินการ
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และพุทธมณฑลแกงดอนกลาง
6. วิธีการดําเนินการ
- จัดอบรมดานการสรางคุณธรรม จริยธรรมครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ชุมชน ผูนํา
ชุมชนและพนักงานเทศบาล ครอบครัวละ 2-3 คน (พอ/แม/ลูก) จํานวน 200 ครอบครัว
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2560
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
40,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
ครอบครัวในเขตเทศบาลจํานวน 200 ครอบครัว เขารวมปฏิบัติธรรม

-271. ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน เปนการสงเสริมสุนทรภาพและลักษณะ
ดานศิลปะดนตรี และการกีฬา เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกซึ่งความสามารถในกิจกรรมที่
ตนเองถนัดและชื่มชม จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสรางความรูความเขาใจกิจกรรมตาง ๆ ควรสงเสริมและคอย
กระตุนใหความอบอุน รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัวสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน อยางมีคาและความ
สงบสุขรวมทั้งเปนกําลังที่สําคัญของชาติในอนาคตตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เด็กและเยาวชน มีพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน
2. เด็กและเยาวชน มีพื้นที่ออกกําลังกาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เด็กและเยาวชน ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด
4. เด็กและเยาวชน ไดรับการฝกอบรมดานการพัฒนาศักยภาพ และทักษะชีวิต
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีการดําเนินการ
1. ประชุมเตรียมความพรอม
2. จัดหาพื้นทีสรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน
3. จัดกิจกรรมเขาคายเพิ่มทักษะและนันทนาการสําหรับเด็กเยาวชน
4. ประเมินผลโครงการ
5. สรุปผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
100,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
- ตัวแทนเด็กและเยาวชนจาก 36 ชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล 9 โรงเรียนจํานวน 180 คน
เขารวมการประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อประโยชนตอสังคม
- สภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลจัดกิจกรรมเติมรักษ สงสุข Valentine Day 14 กุมภาพันธ วัน
วาเลนไทรเดยจัดเวทีสรางสรรคแสดงกิจกรรมรวมกัน ณ ลานตลาดโตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

3.1 การพัฒนากลไกในการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอาํ นาจหนาที่
3.1.1 สงเสริมใหมีการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพและประชาสัมพันธ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการบริการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเปนบริการที่จะตองประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่น ไดรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล
และมีสวนรวมในการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได
ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานวาไดทําเพื่อประโยชนของประชาชนหรือมีแนวทางที่จะดําเนินการใน
เรื่องตาง ๆ อยางไร
ดังนั้น เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองกาฬสินธุและ
กิจกรรมของชุมชนในเขตเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง จึงตองอาศัยสื่อประชาสัมพัน ธที่
ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งสื่อสิ่งพิมพเปนสิ่งที่สามารถเขาถึงประชาชนไดทุกพื้นที่ โดยการสงถึงทุกครัวเรือนเพื่อเปน
การสงเสริมใหประชาชนไดรับรู เขาใจ เขามามีสวนรวมในการบริหารของเทศบาล
3. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําหนังสือพิมพหรือจุลสาร – วารสารราย 3 เดือน / ครั้งๆละ 7,000 ฉบับ
4. เปาหมาย
ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลและจังหวัดใกลเคียง
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําวารสารเทศบาลราย 3 เดือน
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2560
8.งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
350,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
จัดทําวารสารเทศบาลราย 3 เดือน/ครั้งละ 7,000 ฉบับและสงใหเจาบานภายในเขตเทศบาลและ
แจกประชาชนทั่วไปโดยประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร 79.35%

-291. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานทางสื่อวิทยุโทรทัศน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีภารกิจบทบาทหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา และประชาชน
ไดรับบริการสาธารณะในดานตาง ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง เสมอภาคกันแตการจะพัฒนาบานเมืองนั้น ตอง
อาศัยความรวมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลและหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหการบริการสาธารณะตาม
อํานาจหนาที่เกิดผลสําเร็จ และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ซึ่งจะตองสรางความเขาใจในกระบวนการใช
การสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานใหกับ ประชาชนในทองถิ่นรับรู และเขา ใจอยาง
กวางขวาง
ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่จึงตองมีการ
เพิ่มชองทางในการบริการขอมูลขาวสารที่สามารถเขาถึงประชาชนไดมากขึ้น ทางสื่อวิทยุโทรทัศนหรือเคเบิ้ล
ทองถิ่น ที่มีความโดดเดน ทันสมัยเขาถึงประชาชนไดรวดเร็ว และทันเหตุการณ
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผานทางวิทยุโทรทัศนทองถิ่น 3 ครั้งตอสัปดาห
4. เปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาล
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํารายการเผยแพรผลงานกิจกรรมของเทศบาลผานสื่อวิทยุโทรทัศน
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2560
8.งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
144,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
จั ด ทํา รายการ “กาฬสิ น ธุเ มื อ งน า อยู ” ทางเคเบิ้ ล ท อ งถิ่ น 2 ชอ งรายการ คื อ เอ็ ม ที เคเบิ ล ที วี
ออกอากาศทุกวันจันทร พุธ ศุกร และเจมส เคเบิลทีวีทุกวันอังคาร พฤหัสบดี อาทิตย โดยประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสาร 79.35%

-303.1.4 กําหนดแนวทางการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแสในการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใหไดรับรางวัลตอบแทน
1. ชื่อโครงการ : โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการแกไขปญหา
ใหกับประชาชนในแตละพื้นที่ใหตรงกับสภาพที่แทจริงของสภาพปญหา โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางการ
ปฏิบัติงาน ไดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใสและคุมคาตอการลงทุนเพื่อสาธารณประโยชน
ที่เปนบริการพื้นฐาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองมีการใหบริการ
ตา ง ๆ ตามที่กฎหมายกํา หนด จึงจํา เปนที่จะตอ งมีการพัฒ นาบุคลากรภายในองคกรใหมีคุณ ภาพเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานในการใหบริการแกประชาชนในเขตรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปนรางวัลสําหรับพนักงาน
เทศบาล พนัก งานครูเทศบาล ลูกจา งประจําและพนักงานจ างของเทศบาลที่ป ฏิบัติง านดีเ ดน และเป น
แบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงาน มีความภูมิใจ มีศักดิ์ศรี ไดรับการยกยองยอมรับจากสังคม มีขวัญกําลังใจใน
การประพฤติปฏิบัติดี
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางเขารวมการคัดเลือก
ไมนอยกวา 10 คน
2. เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางผานการคัดเลือก ไม
นอยกวา 9 คน
4. เปาหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีดําเนินการ
1. พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจางประจํา พนักงานจาง
ปฏิบัติงานดีเดน
2. มอบโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคณ
ุ และชอดอกไมผูผานการคัดเลือก
7.ระยะเวลาดําเนินการ
1 มีนาคม 2560 – 24 เมษายน 2560
8.งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดนไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4.1 การพัฒนาระดับดัชนีชี้วัดคุณธรรมและความโปรงใส
4.1.2 สงเสริมการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจของเจาหนาที่ใหมีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลในแตละ
ปงบประมาณ เปนแผนพัฒนาที่แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคในการพัฒนาของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ โดยที่มีตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการพัฒนาในแตละป วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม
อยางไร มีปจจัยอะไรบางที่เขามาเกี่ยวของ ซึ่งหัวหนาสวนการบริการของเทศบาลไดลงนามบันทึกขอตกลง
กับนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลววาจะปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในระดับสูงสุด เพื่อให
วิสัยทัศนของเทศบาบรรลุตามความคาดหวัง
ดังนั้น การประเมินยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งไดกําหนดเปนพันธกิจการพัฒนาพรอมกับประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาใน 14 ประเด็น โดยมีเปาประสงคที่ไดกําหนดเปนคาเปาหมายของตัวชี้วัดในแตละป
ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใน 5 ป จะเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และนําผลที่ไดจาการประเมินมาปรับกระบวนการทํางานของตนเองใหเปนไป
ตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว หรือปรับปรุงแกไขยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใหวิสัยทัศนบรรลุตามความคาดหวัง
ในระดับที่สูงขึ้น จึงตองมีการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาประจําป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายไดรับการฝกอบรม
2. เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายเกิดกระบวนการเรียนรู
3. เพื่อเปนการประเมินตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
4. เปาหมาย
บุคลากรเทศบาลที่เกี่ยวของจํานวน 80 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. วิธีดําเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการพัฒนา
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2560
8.งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
ผลการปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 40 ตัวชี้วัดที่แตละสํานัก/กองรับผิดชอบ ผาน
เกณฑการประเมิน 23 ตัวชีว้ ดั ไมผานเกณฑการประเมิน 17 ตัวชีว้ ดั

-321. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกําหนด
เปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดวาใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจําเปน
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการรวมทั้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีหนาที่ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข โดยการจัดบริการ
สาธารณะตางๆ ตามที่กฎหมายไดใหอํานาจหนาที่ที่เทศบาลจะดําเนินการไดภายใตประโยชนที่ประชาชนใน
ทองถิ่น จะไดรับ โดยเทศบาลไดใชยุทธศาสตรการพัฒนาเปน ตัวขับ เคลื่อน ซึ่งจะมีตัว ชี้วัดหนึ่ง ที่จะตอง
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลหรือตอการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล
ดังนั้น เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม จึงจําเปนตองมีการวัดระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งที่เปนการประเมินดวย
ตนเอง และการประเมินโดยองคกรหรือหนวยงานภายนอก เพื่อเปนการวัดระดับความสําเร็จของการบริหาร
ราชการ และจะเปนมุมมองของการสะทอนปญหา ความตองการของประชาชนอันจะเปนขอมูลในการพัฒนา
เทศบาลตอไปในอนาคต
3. วัตถุประสงค
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในรอบปงบประมาณ
4. เปาหมาย
ประชาชนในแตละชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเขตเทศบาล
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดเก็บขอมูลการประเมินโดยกองวิชาการและแผนงาน
2. จัดจางองคกรภายนอกในการประเมิน
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2560 – วันที่ 30 เมษายน 2560
ชวงที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2560
8.งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลในภาพรวม อยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 80.80 โดย
แยกเปนรายดาน ดังนี้
1. ดานการบริการประชาชนคิดเปนรอยละ 84.00
2. ดานการบริหารบานเมืองที่ดีคิดเปนรอยละ 82.20
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจคิดเปนรอยละ 81.80

-334.
5.
6.
7.
8.
9.

ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน คิดเปนรอยละ 80.60
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงานคิดเปนรอยละ 77.80
ดานการศึกษา คิดเปนรอยละ 80.00
ดานสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 82.20
ดานการกีฬาและนันทนาการคิดเปนรอยละ 80.80
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นคิดเปนรอยละ 80.60

