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ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป  (พ.ศ.2561 
– 2564)  ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  (พ.ศ.2560 –
2564)   เพ่ือเปนการปรับปรุงการดําเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ซึ่งเปรียบเสมือนเปนภูมิคุมกันสําหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุในการทํางานใหบังเกิดประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาล  อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการ
ปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบ   

ดังนั้น  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จึงประกาศการใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป 
(พ.ศ.2561 – 2564)  ใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60 

(นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม) 
 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
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การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป  (พ.ศ.2561 – 2564)  ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3  (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปนการปรับปรุง
การดําเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุดวยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ซึ่งเปรียบเสมือนเปนภูมิคุมกันสําหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุในการทํางานใหบังเกิดประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาล  และไมทําใหประชาชนในเขตเทศบาล
เกิดความคลางแคลงใจในการทํางานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใช
อํานาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบ  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฉบับนี้
จะเปนกรอบในการดําเนินงานเพ่ือปองกันการทุจริตในองคกรอีกทางหนึ่ง 

  คณะผูจัดทํา 
 พฤษภาคม  2560 
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สวนที ่ 1 

บทนํา 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองส วนทองถิ่น 
การว เิคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพ ื่อตองการ

บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท ีม่ ีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท ี่อาจเก ิดข ึ้น  ตลอดจน
บุคคล หรือหนวยงานท ี่อาจเก่ียวของกับการกระทําท จุร ติ  เพ่ือพิจารณาว าการควบคุมและการปองกันการ
ทุจริตที่มีอยู ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับท องถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค 
สําคัญเพ ื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต อความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ ิ่มมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองส วนทองถิ่น  จําแนกเปน  7   ประเภท  ดังนี ้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญช ีการจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลังสวนใหญ เกิดจาก 

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) สภาพหรือป ญัหาที่เกิดจากต วับ คุคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการท ุจรติท ี่เก ิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาดค ณุธรรมจรยิธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะป ัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรอืลักษณะป ญัหาของการท ุจรติท ีเ่ก ิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคสวนตาง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะป ัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารม  ีและอ ิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหต แุละปจจัยท ี่น ําไปส ูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได  
ดังนี้   

1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  แตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง  กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท ีท่ําให เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนทีท่ ีก่ารสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บ ุคคลเหลานี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแกการจัดซื้อ-จัดจางเปนเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน
แกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก
การ ผูกขาดในโครงการกอสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท ี่ดีข ึ้นทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพ ือ่เพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย  สุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน  พบวามีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป 
นอยลงและมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) ม ีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน งหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ผูท่ีมีคานิยมที่ผิด 
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา 
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมคีวามละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเม ือง 

2. หลกัการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่  14  มีนาคม  2480  ตามพระราชกฤษฎีกา  จัดตั้ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พ.ศ.2480  ไดบริหารงานงานภายใตกรอบระเบียบกฎหมาย  โดยมีผูนําองคกรทั้ง
ที่มาจากการแตงตั้งตามกฎหมายและมาจากการเลือกตั้ง  โดยประชาชนทั้งทางตรงและทางออม  จนถึง
ปจจุบันท่ีกฎหมายใหผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้ง  โดยตรงของประชาชนผูมี
สิทธิ์เลือกตั้งในทองถ่ินนั้น  ๆ   
 จากอดีตมาถึงปจจุบันเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีผูบริหารทองถ่ินมาแลวหลายคนแตละสมัยของการ
ดํารงตําแหนงผูบริหารแตละคนจะมีความแตกตางกันไปตามประสบการณ  วิสัยทัศนของผูบริหารในแตละสมัย 
ซึ่งบางสมัยพนักงานก็อาจมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบบาง  ซึ่งเม่ือทําการสอบสวนหรือ  ไตสวนของ
หนวยงานที่เก่ียวของแลวก็พบวามีการกระทําผิดวินัยรายแรงจริง  และผูบังคับบัญชาไดสั่งลงโทษทางวินัยไป
ตามระเบียบกฎหมาย  แตก็เปนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนพนักงานสวนใหญ   ซึ่งในระยะตั้งแตป  
พ.ศ.  2546  ถึงปจจุบันผูบริหารองคกรไดตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอรัปชั่นในองคกรและพยายามวาง
มาตรการเพ่ือปองกันการทุจริตและการกระทําผิดวินัย  โดยการใชหลักธรรมาภิบาลเขามาบริหารงานใน
องคกรมากข้ึนโดยจะเห็นไดจากการเปนองคกรธรรมาภิบาล  4  ป  ในป  พ.ศ.  2546 , 2547, 2548  
และ 2550  และไดรับรางวัลพระปกเกลาในป พ.ศ.  2549 และ  2555   
 ในป พ.ศ.2551  สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไดใชยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2551 – 2555  ขับเคลื่อนการทํางานและไดจัดใหมีการ
คัดเลือก องคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน  ดานการปองกันการทุจริต  ประจําป พ.ศ. 2553  เปนปแรก  ซึ่ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดสมัครเขารับการคัดเลือกและไดรับการประกาศยกยองใหเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดีเดน  ดานการปองกันการทุจริตในป พ.ศ. 2553  และปพ.ศ. 2554   โดยในการบริหารไดยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเปนที่ตั้ง  และกําหนดเปนมาตรการของเทศบาลในการปองกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
งานราชการของเทศบาลไวเปนกรอบในการปฏิบัติ  และไดมีเครือขายในการรวมปองกันและตอตานการทุจริต
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เพ่ิมข้ึนทั้งในภาคราชการ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่ไดรวมกันปกปองผลประโยชนสวนรวมของ
ประชาชนเอาไว 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดรับเกียรติจากสํานักงาน ป.ป.ช. ใหเขารวมโครงการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต  ซึ่งตองมีแผนปฏิบัติการขององคกรในการที่จะขับเคลื่อนการ
ปองกันการทุจริตรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. และจะเปนแบบอยางใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ ตอไป 
 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่  3  เริ่มจากป  
พ.ศ.2560  จนถึงป  พ.ศ.2564  ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน  “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติตานทุจริต”  มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  
(C0rruption Percepions Index : CPI)  ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้น  การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน  6  ยุทธศาสตร  ดังนี ้
 ยุทธศาสตรที่  1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่  2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่  3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (C0rruption Percepions Index : CPI) 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานนการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่  3  (พ.ศ.2560 - 2564)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส  สรางคานิยม  วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน  จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ  ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน  อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

3. วัตถ ปุระสงคของการจัดท ําแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 

ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลรวมถึงประชาชน 
3) เพ ือ่ใหการบริหารราชการของเทศบาลเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี(Good  

Governance) 
4) เพ ือ่สงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย 
1) บุคลากรของเทศบาล  รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ

หนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชน โดยม ชิอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาล 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลท ีม่เีขมแข็ง
ในการตรวจสอบ ควบค ุมและถวงด ุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

5) เทศบาลมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ ประพฤต มิ ชิอบจน
เปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชน ของการจัดทําแผน 
1) บุคลากรของเทศบาลรวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามา

ซึ่งการสรางคานิยมและอุดมการณ  ในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลัก
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงท ่ีสามารถนํามาประยุกต ใชในการ
ทํางานและชีวิตประจําวัน 

2) เทศบาลสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที ่ด ี (Good 
Governance) ม คีวามโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

3)  ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด  รวมทํา  รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท ี ่มีจิตสํานึกรักท องถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสร างเครือขายภาคประชาชนท ี่ม ีความเข มแข ง็ในการเฝา
ระวังการทุจริต  

4)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนท องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค กรท ี่ม คีวามเขมแข ็งในการเฝาระวังการทุจริต 

5) เทศบาลมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  ดานการปองกัน
การทุจริต  อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให   ความรวมมือกันเปนเครือขาย
ในการการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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ภารกิจ ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564

ตามมิติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. การสราง 1.1 เสริมสรางจิตสํานึก 1.1.1 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดเรียนรู

สังคมที่ไมทน และคานิยมในการปฏิบัติ และปฏิบัติงานตามหนาที่ภายในกรอบ

ตอการทุจริต งานตามหลักธรรมาภิ- ธรรมาภิบาล

บาล  1.1 โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร 1,000,000  1,000,000    1,000,000  1,000,000  

และทัศนศึกษาดูงาน

 1.2 โครงการฝกอบรมของพนักงานครูและ 100,000    100,000       100,000    100,000     

บุคลากรทางการศึกษา

 1.3 โครงการอบรมคณุธรรมนําจริยธรรม 30,000       30,000         30,000       30,000       

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

พนักงานครู  เทศบาลลูกจางประจําและ

พนักงานจาง

1.4.มาตรการปองกันการทุจริตและ - - - -

ประพฤติมิชอบ

1.1.2 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดประพฤติ

ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมของตน

2.1โครงการสงเสริมคุณธรรมความ 80,000       80,000         80,000       80,000       

ซื่อตรง

2.2 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมของ 50,000       50,000         50,000       50,000       

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

2.3 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

1.1.3 จัดใหมีการฝกอบรมดานการปองกัน

การทุจริตในงานราชการเทศบาล

3.1 โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ 20,000       20,000         20,000       20,000       

การจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบาลและ

อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการ

บริหารงาน (อสต.)

1.1.4 ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน

และการประพฤติตนของบุคลากรเทศบาล

ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม

4.1 โครงการอบรมคณุธรรมนําจริยธรรม 30,000       30,000         30,000       30,000       

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

พนักงานครู  เทศบาลลูกจางประจําและ

พนักงานจาง

สวนที่  2

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564)

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ภารกิจ ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564

ตามมิติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4.2โครงการสงเสริมคุณธรรมความ 80,000       80,000         80,000       80,000       

ซื่อตรง

4.3 โครงการประชุมมอบนโยบายการ 10,000       10,000         10,000       10,000       

ปฏิบัติราชการและพิธีลงนามในบันทึก

ขอตกลงการปฏิบัติราชการพนักงาน

เทศบาลลกูจางประจํา พนักงานจาง

มิติที่  1 รวม 10  โครงการ  2 มาตรการ 4,400,000   4,400,000   4,400,000   4,400,000   

2. การบริหาร 2.1 สรางเครือขายดาน 2.1.1.สงเสริมการมีสวนรวมของภาค

ราชการเพื่อ การปองกันการทุจริต ประชาชนในการปองกันการทุจริตและ

ปองกันการ และประพฤติมิชอบ ประพฤติมิชอบ

ทุจริต 1.1 โครงการเทศบาลตานการทุจริต 100,000    100,000       100,000    100,000     

1.2 โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ 20,000       20,000         20,000       20,000       

การจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบาลและ

อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการ

บริหารงาน (อสต.)

2.1.2 เสริมสรางกระบวนการเรียนรู ให

ภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพ

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

งานราชการ

2.1 โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคม 40,000       40,000         40,000       40,000       

เมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง

2.2 โครงการจัดพื้นที่สรางสรรคกิจกรรม 100,000    100,000       100,000    100,000     

สําหรับเด็กและเยาวชน

2.3 โครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล 5 30,000       30,000         30,000       30,000       

2.4 โครงการธนาคารความดี 20,000       20,000         20,000       20,000       

2.1.3  สรางกลไกความรวมมือระหวาง

หนวยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาชน

สื่อสารมวลชนในการตรวจสอบการทํางาน

3.1 การสงประกาศจัดซื้อจัดจางใหกับ - - - -

อสต. , ประธานหอการคา , ประธาน

สภาอุตสาหกรรม , สมาคมนักขาว

หอกระจายขาวชุมชน

มิติที่  2 รวม 6  โครงการ  1  กิจกรรม 310,000    310,000      310,000    310,000    

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ภารกิจ ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564

ตามมิติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.การสงเสริม 3.1 การพัฒนากลไกในการ 3.1.1 สงเสริมใหมีการรับรูและการเชาถึง

บทบาทและ ตรวจสอบ ถวงดุล การ ขอมูลขาวสารของเทศบาล

การมีสวนรวม ใชอํานาจหนาที่ 1.1 มาตรการ "ปรับปรุงศูนยขอมูลขาว

ของภาค สารของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมาก

ประชาชน ย่ิงขึ้น"

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

ประชาสัมพันธ

1.7 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ 144,000    144,000       144,000    144,000     

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

แกผูแจงขอมูลหรือเบาะแสในการทุจริต

และประพฤติมิชอบใหไดรับรางวัล

ตอบแทน

4.1 กําหนดมอบรางวัลแกผูที่แจงเบาะแส - - - -

4.2 โครงการพนักงานและลูกจางดีเดน 30,000       30,000         30,000       30,000       

4.3 กิจกรรมประกาศยกยองผูที่ทํา - - - -

คุณประโยชนตอราชการ

มิติที่  3 รวม 4  มาตรการ  4  กิจกรรม 274,000    274,000      274,000    274,000    

2  โครงการ

หมายเหตุมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ภารกิจ ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564

ตามมิติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. การเสริม 4.1 การพัฒนาระดับดัชนี 4.1.1 สงเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจ

สรางและปรับ ชี้วัดคุณธรรมและความ ของหนวยงานที่มีความโปรงใสและการ

ปรุงกลไกใน โปรงใส มีธรรมาภิบาล

การตรวจสอบ 2.1 เผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง - - - -

การปฏิบัติ เว็บไซต

ราชการของ

องคกรปกครอง 4.1.2 สงเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจ

สวนทองถิ่น ของเจาหนาที่ใหมีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหนาที่ของตน  โดยคาํนึงถึงความ

สําเร็จของงาน

2.1 โครงการประเมินยุทธศาสตรพัฒนา 30,000       30,000         30,000       30,000       

2.2 โครงการประเมินผลการปฏิบัติ 50,000       50,000         50,000       50,000       

ราชการประจําป 

4.1.3 สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมี

คุณธรรมในการใหบริการตามมาตรฐาน

การใหบริการหรือขั้นตอนการใหบริการ

โดยไมเลือกปฏิบัติ

3.1 การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน - - - -

ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ.2558

4.1.4 สงเสริมคุณธรรมในองคกรใหมีการ

ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงาน

ที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

4.1 มาตรการจัดทําบันทึกขอตกลง - - - -

รวมกันของบุคลากรในเทศบาล

4.2 มาตรปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

มิติที่  4 รวม 2  มาตรการ     2   กิจกรรม 80,000      80,000        80,000      80,000      

 2  โครงการ

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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 สวนที่  3 

มิติท ี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต 
1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ภายใตกรอบธรรมาภิบาล 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา- 
    เทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจางเทศบาลเมือง-   
    กาฬสินธุ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดกําหนดในหลายมาตราที่จะเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับทองถิ่นโดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานบริการ  
แกปญหา  และสนองตอบตอความตองการประชาชนและมีรัฐบาลกลางเปนผูบริหารสนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหาร ปจจุบันกระแสการพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย  ไดมุงเนน
ใหความสําคัญ  สงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนและภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิผล  ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจยุทธศาสตรเปาประสงคและตัวชี้วัดในการพัฒนาเทศบาล  เพ่ือให
เปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะตองดําเนินการหรืออาจดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด  รวมทั้งภารกิจจากการถายโอนตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน  ใหกับ
คณะผูบริหาร  สมาชกิสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครเูทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่ในดานตาง ๆ ดังนี ้

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และการตอตานการ

ทุจริตคอรัปชั่น 
4. การจัดการสิ่งแวดลอม 
5. การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การดําเนินงานตามกิจกรรม 5 ส และมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน 
7. ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
8. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงานและดานทักษะเฉพาะงานในแตละตําแหนง  

เพ่ือเสริมสรางองคความรูใหแกบุคลากร และเพ่ือเตรียมความพรอมใหสามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาและ
แกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได  เพื่อใหเทศบาลกาวไปสูเปาหมายสูงสุดขององคกร  ภายใต
วิสัยทัศน  “กาฬสินธุเปนเมืองนาอยู  คูธรรมาภิบาล” 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสัมมนา  มีความรู  ความเขาใจในอํานาจบทบาทหนาที่ ปญหาและขอ
กําจัด  ความตองการของแตละองคกร  สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาตามความเหมาะสมชวยเหลือเกื้อกูล
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กัน  สามารถนํามาปรับใชเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการบริหาร  อันจะนําไปสูความเปนปกแผนของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

2. บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที ่
3. พนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไมนอยกวา  40 ชม. / คน / ป 

4. เปาหมาย 
1. พนักงานเทศบาล 
2. พนักงานครูเทศบาล 

 3. ลูกจางประจํา 
 4. พนักงานจาง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และพ้ืนที่ตางจังหวัด 
6. วิธีการดําเนินการ 
 1. ฝกอบรมพนักงานเทศบาล  พนักงานครเูทศบาล  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  สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาตามความเหมาะสมชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
สามารถนํามาปรับใชเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการบริหาร  อันจะนําไปสูความเปนปกแผนของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

2. บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที ่
3. พนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไมนอยกวา  40 ชม. / คน / ป 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการฝกอบรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา  จะตองมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรูความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู  และเทคนิควิธีการใหม ๆ เปนประจํา         
มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถาบันการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนเพื่อให
สอดคลองกับหลักสูตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีมีการเปลี่ยนแปลงไปใหมีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหพนักงานครูเทศบาลและบุคลการทางการศกึษาไดรับการฝกอบรมไมนอยกวา 40  ชั่วโมง 
ตอคนตอป 
 2. เพ่ือใหครูผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน 
4. เปาหมาย 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน  180  คน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 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 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พนักงานคร ู
                      เทศบาลลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ  2560 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ  เสรีภาพและการมีสวนรวมในการปกครอง 
ของประชาชน  ตลอดจนเพ่ิมอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากขึ้น  โดยมีบทบัญญัติให
การใชอํานาจรัฐเปนไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
มาตรา  77  กําหนดใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและพนักงานหรือลูกจาง
อ่ืนของรัฐ  เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติ- มิชอบ  และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  
พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาล  ถือไดวาเปนผูมีบทบาท
สําคัญและเปนกลไกหลักในการใหบริการตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน  และที่สําคัญมีหนาที่ในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของ
โดยเฉพาะ 

ดังนั้น  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางเทศบาล  จึงจําเปน 
ตองไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  ตั้งแตการฝกอบรมการสัมมนา  การดูงาน  และการเพิ่มทักษะโดยการใช
เครื่องมือเทคโนโลยีตาง ๆ และเพ่ือเปนการแกปญหาในการปฏิบัติหนาที่ดวยความชอบธรรมของเจาหนาท่ีของ
รัฐและใหมีความรูความสามารถ  ดานกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตาง  ๆ  ที่เก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติ  จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร  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. พื้นท่ีดําเนินการ 
 อาคารหอประชุมธรรมาภบิาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
 2. จัดอบรมคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ตลอดปงบประมาณ     
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

50,000  บาท   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาล   
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
 1.  พนักงานเทศบาล  พนักงานครเูทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไมนอย
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กวา  40  ชม./คน/ป 
 2. พนักงานเทศเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางผานการอบรมตาม
โครงการในหัวขอ “คุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงาน” 
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1.1.2 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดประพฤติปฏิบตัิตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของตน 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนภาคสวนหนึ่งที่ไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  โดยไดกําหนดมาตรการในการปองกันการทุจริตไว  4  มาตรการ  ไดแก  การเสริมสราง
จิตสํานึกและคานิยมใหกับบุคลากรเทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล  การสรางเครือขายดานการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบการพัฒนากลไกในการตรวจสอบ  ถวงดุลการใชอํานาจหนาที่และการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการบริการประชาชน  กําหนดวิสัยทัศนในการปองกันการทุจริตของเทศบาลไววา  “บุคลากรมีวินัย  ใฝ
คุณธรรม  มุงทําความดี  เพื่อศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล”  และเทศบาลเปนหนวยงานหนึ่งที่รวมกับศูนย
คุณธรรมในการสงเสริม  สนับสนุน  การสรางกลไกใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม  และกระบวนการพัฒนา  ยกระดับแหลงเรียนรูดานคุณธรรมตนแบบ  
รวมถึงการรวบรวมองคความรู  นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม  ความซื่อตรงในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  สูเปาหมายการเปน  “องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานความซื่อตรง” เพ่ือเปนแบบอยางใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ ตอไป 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางศลีธรรมและความซื่อตรงใหกับบุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาล 
2. เพ่ือใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการสรางเครือขายคุณธรรม  จริยธรรม 
3. เพ่ือใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 

4. เปาหมาย 
1. บุคลากรของเทศบาล 
2. ชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 
3. อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. จัดกิจกรรมสําหรับอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงานเพ่ือสรางเครือขายความซื่อตรง 
2. จัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและการบําเพ็ญประโยชนในวันอาทิตยเดือนละ  1  ครั้ง 
3. จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระเพ่ือชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ในวันพุธแรกและพุธที่สามของเดือน 
4. สวดมนตไหวพระในตอนเชาของทุกวันที่ตรงกับวันราชการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ตลอดปงบประมาณ     

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
80,000  บาท   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน   
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10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
1. บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลมีศีลธรรมและความซื่อตรง 
2. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการสรางเครือขายคุณธรรม  จริยธรรม 
3. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการ “ปฏิบัติธรรม”เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล   
                      พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ  
2. หลักการและเหตุผล 
 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ศาสนานับเปนสถาบันที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากศาสนาเปนแกนกลางในการหลอหลอมบุคคลใหเปนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนาสังคมให
เปนสังคมที่มีคุณภาพ  หากหนวยงานหรือบุคคลใดไดใชหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มาบริหารงานแลว  
หนวยงานหรือบุคคลนั้นจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข  และสามารถปรับตัวใหเชากับสภาวะทางโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได  นอกจากนี้หลักคุณธรรม  จริยธรรม  ยังเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจชวย
สงเสริมสรางสรรคใหสังคมเปนไปตามหลักเกณฑ  เปนปจจัยเสริมคุณคาทางศีลธรรม วัฒนธรรม ใหแกมนุษย
ปญหาทางสังคมหลาย ๆ ปญหา  เชน  ปญหาการทุจริตตาง ๆ ในวงราชการ ปญหาความไมยุติธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่  ปญหาการแกงแยงชิงดีชิงเดน ก็จะไมเกิดขึ้นกับสังคมหรือหนวยงาน 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในฐานะเปนหนวยงานหลักที่มีอํานาจหนาที่ใหบริการสาธารณะประโยชน
ใหกับประชาชน  ไดเห็นความสําคัญเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีจะนํามาใชรวมกับการบริหารจัดการใน
หนวยงาน  จึงไดดําเนินโครงการปฏิบัติธรรม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดรับความรูความเขาใจ
และสามารถประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิตเพื่อสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข  
และพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมใหกับบุคลากร  ใหบุคลากรในองคกรมีความเขาใจหลักธรรมในพุทธศาสนา  
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมี
ความสุข  ตลอดจนเปนการธํารงไวซึ่งพุทธศาสนา  ที่เปนศาสนาประจําชาติ  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน    
3. วัตถุประสงค 
  1.เพ่ือใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไม
นอยกวา 40 ชม./คน/ป 
 2. เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  ไดเขารับการ
อบรมตามโครงการปฏิบัติธรรม  เพ่ือธํารงไวซึ่งพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาต ิ
 3. เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  เกิดความรัก
สามัคคี  มีความรูความเขาใจในหลักธรรม  เปนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา  เกิดจิตสํานึกที่ดีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานและใชชีวิตประจําวันได 
4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาล   พนักงานครูเทศบาล   ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

จังหวัดกาฬสินธุ  และพ้ืนที่ตางจังหวัด 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พนักงานครู
เทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ตลอดปงบประมาณ     
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

45,000  บาท   
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล   

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
 1.พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไมนอย
กวา 40 ชม./คน/ป 
 2. พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  ไดเขารับการอบรมตาม
โครงการปฏิบัติธรรม  เพ่ือธํารงไวซึ่งพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 
 3. พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  เกิดความรักสามัคคี  มี
ความรูความเขาใจในหลักธรรม  เปนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนา  เกิด
จิตสํานึกที่ดีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานและใชชีวิตประจําวันได 
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1.1.3 จัดใหมีการฝกอบรมดานการปองกันการทุจริตในงานราชการเทศบาล 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบาล  และ 
                      อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.) 
2. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ภายใตระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ  คณะผูบริหารจึงใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  เพ่ือสรางความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางประชาชนกับเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 
 เจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.) ที่รวมเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางจําเปนอยางยิ่งจะตองเรียนรูระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  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 เพ่ือนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน
ตอทองถ่ินอยางสูงสุด 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)  มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง 
 2. เพ่ือสรางระบบเครือขายการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน 
 3. เพ่ือใหประชาชนรับรู ขอมูล  ขาว  การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
4. เปาหมาย 
 1. เจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50 คน 
 2. ตัวแทนของประชาชนท่ีเปนอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) จํานวน 75  
คน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560     
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
 10,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักการคลัง   
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
 เจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.) มีคุณภาพมีศกัยภาพ  ใน
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางโครงการตาง ๆ ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนไปดวยความโปรงใส  มีความเปนธรรม 



-19- 
 

1.1.4 ควบคุม  กํากับ  ดูแลการปฏิบตัิงานและการประพฤติตนของบุคลากรเทศบาลใหเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พนักงานคร ู
                      เทศบาลลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ  2560 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ  เสรีภาพและการมีสวนรวมในการปกครอง 
ของประชาชน  ตลอดจนเพ่ิมอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากขึ้น  โดยมีบทบัญญัติให
การใชอํานาจรัฐเปนไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
มาตรา  77  กําหนดใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและพนักงานหรือลูกจาง
อ่ืนของรัฐ  เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติ- มิชอบ  และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  
พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาล  ถือไดวาเปนผูมีบทบาท
สําคัญและเปนกลไกหลักในการใหบริการตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน  และที่สําคัญมีหนาที่ในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของ
โดยเฉพาะ 

ดังนั้น  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางเทศบาล  จึงจําเปน 
ตองไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  ตั้งแตการฝกอบรมการสัมมนา  การดูงาน  และการเพิ่มทักษะโดยการใช
เครื่องมือเทคโนโลยีตาง ๆ และเพ่ือเปนการแกปญหาในการปฏิบัติหนาที่ดวยความชอบธรรมของเจาหนาท่ีของ
รัฐและใหมีความรูความสามารถ  ดานกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตาง  ๆ  ที่เก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติ  จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร  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. พื้นท่ีดําเนินการ 
 อาคารหอประชุมธรรมาภบิาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
 2. จัดอบรมคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ตลอดปงบประมาณ     
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

50,000  บาท   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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สํานักปลัดเทศบาล   
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
 1.  พนักงานเทศบาล  พนักงานครเูทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการฝกอบรมไมนอย
กวา  40  ชม./คน/ป 
 2. พนักงานเทศเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางผานการอบรมตาม
โครงการในหัวขอ “คุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงาน” 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนภาคสวนหนึ่งที่ไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  โดยไดกําหนดมาตรการในการปองกันการทุจริตไว  4  มาตรการ  ไดแก  การเสริมสราง
จิตสํานึกและคานิยมใหกับบุคลากรเทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล  การสรางเครือขายดานการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบการพัฒนากลไกในการตรวจสอบ  ถวงดุลการใชอํานาจหนาที่และการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการบริการประชาชน  กําหนดวิสัยทัศนในการปองกันการทุจริตของเทศบาลไววา  “บุคลากรมีวินัย  ใฝ
คุณธรรม  มุงทําความดี  เพื่อศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล”  และเทศบาลเปนหนวยงานหนึ่งที่รวมกับศูนย
คุณธรรมในการสงเสริม  สนับสนุน  การสรางกลไกใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม  และกระบวนการพัฒนา  ยกระดับแหลงเรียนรูดานคุณธรรมตนแบบ  
รวมถึงการรวบรวมองคความรู  นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม  ความซื่อตรงในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  สูเปาหมายการเปน  “องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานความซื่อตรง” เพ่ือเปนแบบอยางใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ ตอไป 
3. วัตถุประสงค 

4. เพ่ือเสริมสรางศลีธรรมและความซื่อตรงใหกับบุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาล 
5. เพ่ือใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการสรางเครือขายคุณธรรม  จริยธรรม 
6. เพ่ือใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 

4. เปาหมาย 
4. บุคลากรของเทศบาล 
5. ชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 
6. อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

6. วิธีการดําเนินการ 
5. จัดกิจกรรมสําหรับอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงานเพ่ือสรางเครือขายความซื่อตรง 
6. จัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและการบําเพ็ญประโยชนในวันอาทิตยเดือนละ  1  ครั้ง 
7. จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระเพ่ือชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ในวันพุธแรกและพุธที่สามของเดือน 
8. สวดมนตไหวพระในตอนเชาของทุกวันที่ตรงกับวันราชการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ตลอดปงบประมาณ     

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
80,000  บาท   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน   

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
1. บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลมีศีลธรรมและความซื่อตรง 
2. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการสรางเครือขายคุณธรรม  จริยธรรม 
3. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ  และพิธีลงนามในนามบันทึกขอตกลง 
                      การปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงาน 
                      สถานธนานุบาล  พนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ  2560 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดมี
บทบัญญัติเพ่ือใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาประเทศ  และใหบริการแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการนั้นตองใช
วิธีการบริการกิจการบานเมืองท่ีดี  เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเรื่องของภารกิจภาครัฐ  ลดข้ันตอนที่
ปฏิบัติงานที่เกินความจําเปนและประชาชนไดรับการอํานวยความสะอาด  และไดรับการตอบสนองความ
ตองการ  รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ  ตามวิสัยทัศนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
“กาฬสินธุเปนเมืองนาอยู  คูธรรมาภิบาล” 
 ดังนั้น  เพ่ือใหบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จึงไดจัดการประชุมเพ่ือมอบนโยบาย การทํางาน
และจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  ระหวางผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทุกสวน  โดยกําหนด
ตัวชี้วัดเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2560 
3. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานสถานธนานุบาลและ
พนักงานจางเขารับการประชุมมอบนโยบายและบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการจากผูบริหาร 
 2.เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานสถานธนานุบาลและ
พนักงานจาง  ไดทราบแนวทางปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและตัวชี้วัด
ที่ตั้งไว 
4. เปาหมาย 

พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานสถานธนานุบาลและพนักงานจาง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
6. วธิีการดําเนินการ 
 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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มิติท ี่  2  การบริหารราชการเพื่อปองกันการทจุริต 
2.1   สรางเครือขายดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.1.1 สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ภายใตกรอบธรรมาภิบาล 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเทศบาลตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 – 2558 ไดกําหนด
วิสัยทัศนวา  “สังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปราม
ทุจริต”  โดยไดกําหนดยุทธศาสตร  4  ยุทธศาสตร  ไดแก  ยุทธศาสตรปลูกจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรม  
จริยธรรม  และสรางวินัยแกทุกภาคสวน  ยุทธศาสตรรวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรเสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต  และยุทธศาสตรสรางบุคลากรมืออาชีพไป
ยังภาคสวนตาง ๆ เพ่ือที่จะใหประเทศไทยมีการบริหารจัดการท่ีสุจริต  ลดทอนปญหาการคอรรัปชั่น 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนภาคสวนหนึ่งที่ไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  โดยไดกําหนดมาตรการในการปองกันการทุจริตไว  4  มาตรการ  ไดแก  การเสริมสราง
จิตสํานึกและคานิยมใหกับบุคลากรเทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล  การสรางเครือขายดานการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบการพัฒนากลไกในการตรวจสอบ  ถวงดุลการใชอํานาจหนาที่และการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการบริการประชาชน  กําหนดวิสัยทัศนในการปองกันการทุจริตของเทศบาลไววา  “บุคลากรมีวินัย  ใฝ
คุณธรรม  มุงทําความดี  เพ่ือศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล”  และเทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ  
ดานการปองกันการทุจริต  โดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดคัดเลือกใหเปนตนแบบ
ในป  พ.ศ.2557 – 2559  ดังนั้น  โครงการเทศบาลตานการทุจริตจะเปนโครงการพัฒนาหนึ่งที่จะขับเคลื่อน
มาตรการปองกันการทุจริตของเทศบาลใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไว 
3. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือปองกันไมใหบุคลากรเทศบาลกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 2.เพ่ือใหภาคประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบ 
 3. เพ่ือใหมีกลไกในการตรวจสอบ 
 4. เปาหมาย 

บุคลการเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 - จัดกิจกรรมการตอตานการทุจริต 

- เปด ตู ปณ.100 รับแจงเบาะแสการทุจริต 
- ขออนุมัติยกเวนระเบียบการจายเงินแกผูแจงเบาะแสในกรณีท่ีมีเรื่องการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิ

ชอบ  
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ตลอดปงบประมาณ 
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

100,000  บาท   
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
 - กิจกรรมเดินรณรงคตอตานการทุจริตรวมกับภาคีเครือขายพรอมท้ังมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติสถาบัน  

- การประกวดสุนทรพจนในหัวขอ “รวมพลังตอตานคอรรัปชั่น” 
 - การประกวด วาดภาพ ระบายสีในหัวขอ  “รวมพลังตอตานคอรรัปชั่น” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-25- 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบาล  และ 
                      อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.) 
2. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ภายใตระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ  คณะผูบริหารจึงใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  เพ่ือสรางความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางประชาชนกับเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 
 เจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.) ที่รวมเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางจําเปนอยางยิ่งจะตองเรียนรูระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  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 เพ่ือนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน
ตอทองถ่ินอยางสูงสุด 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)  มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง 
 2. เพ่ือสรางระบบเครือขายการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน 
 3. เพ่ือใหประชาชนรับรู ขอมูล  ขาว  การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
4. เปาหมาย 
 1. เจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50 คน 
 2. ตัวแทนของประชาชนท่ีเปนอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) จํานวน 75  
คน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560     
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
 10,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักการคลัง   
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
 เจาหนาที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหาร (อสต.) มีคุณภาพมีศกัยภาพ  ใน
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางโครงการตาง ๆ ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนไปดวยความโปรงใส  มีความเปนธรรม 
 
 



-26- 
 

2.1.2 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในงานราชการ 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง 
2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง  เปนโครงการที่มุงเนนตระหนักใน
คุณธรรม  จริยธรรม มีสติปญญาในการดําเนินชีวิต  ปลูกฝง  สรางจิตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมแก
ครอบครัวและชุมชนเปนการสรางความสัมพันธอันดีภายในชุมชนและครอบครัวในการนําหลักธรรม จริยธรรม
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูไดอยางเหมาะสมมีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เล็งเห็นวาการท่ีครอบครัวในชุมชนและชุมชนจะรวมกันไดอยางมีความสุขตอง
มีการรวมมือรวมใจสรางจิตสํานึกที่ดีของคนในชุมชนใหมีความรัก  ความสามัคคี  ชวยเหลือแนะนําโอบอุมค้ํา
จุนกันโดยการสรางจิตสํานึกที่ดีของคนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขารวมอบรมปฏิบัติธรรมใหมี
จิตใจที่มีคุณธรรม  จริยธรรมนํามาปรับใชกับชีวิต  ครอบครัวและชุมชนใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหครอบครัวกลุมเปาหมายไดรวมกันทําความดีสรางความสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวใหเกิดความ
รักความอบอุน ความสามัคค ี รวมกันพัฒนาและปองกันแกไขปญหาสังคมในชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 
4. เปาหมาย 
 ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุครอบครัวละ 2-3 คน (พอ/แม/ลูก) จํานวน 200 ครอบครัว 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และพุทธมณฑลแกงดอนกลาง 
6. วิธีการดําเนินการ 
 - จัดอบรมดานการสรางคณุธรรม  จริยธรรมครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ  ชมุชน  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 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดกิจกรรมพื้นท่ีสรางสรรคสําหรับเยาวชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมกิจกรรมพ้ืนที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน  เปนการสงเสริมสุนทรภาพและลักษณะ
ดานศิลปะดนตรี  และการกีฬา เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกซึ่งความสามารถในกิจกรรมที่
ตนเองถนัดและชื่มชม  จึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีเสริมสรางความรูความเขาใจกิจกรรมตาง ๆ ควรสงเสริมและคอย
กระตุนใหความอบอุน  รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัวสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน  อยางมีคาและความ
สงบสุขรวมทั้งเปนกําลังที่สําคัญของชาติในอนาคตตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1. เด็กและเยาวชน มีพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน 

2. เด็กและเยาวชน มีพื้นที่ออกกําลังกาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
3. เด็กและเยาวชน ไมยุงเก่ียวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 
4. เด็กและเยาวชน  ไดรับการฝกอบรมดานการพัฒนาศักยภาพ และทักษะชีวิต 

4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
6. วิธีการดําเนินการ 
 1. ประชุมเตรียมความพรอม 

2. จัดหาพื้นทีสรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน 
3. จัดกิจกรรมเขาคายเพ่ิมทักษะและนันทนาการสําหรับเด็กเยาวชน 
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 เพ่ือดําเนินกิจกรรมรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือประโยชนตอสังคม 
 - สภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลจัดกิจกรรมเติมรักษ สงสุข Valentine Day 14 กุมภาพันธ วัน
วาเลนไทรเดยจัดเวทีสรางสรรคแสดงกิจกรรมรวมกัน  ณ ลานตลาดโตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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มิติท ี่  3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1  การพัฒนากลไกในการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอาํนาจหนาที ่
3.1.1 สงเสริมใหมีการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล 
  

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพและประชาสัมพันธ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับระบบการบริการและระบบเทคโนโลยี  
สารสนเทศ  ซึ่งเปนบริการที่จะตองประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล
และมีสวนรวมในการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี  เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได
ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานวาไดทําเพ่ือประโยชนของประชาชนหรือมีแนวทางที่จะดําเนินการใน
เรื่องตาง ๆ อยางไร  
 ดังนั้น  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ  ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองกาฬสินธุและ
กิจกรรมของชุมชนในเขตเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง  จึงตองอาศัยสื่อประชาสัมพันธที่
ครอบคลุมทั่วถึง  ซึ่งสื่อสิ่งพิมพเปนสิ่งที่สามารถเขาถึงประชาชนไดทุกพ้ืนที่  โดยการสงถึงทุกครัวเรือนเพื่อเปน
การสงเสริมใหประชาชนไดรับรู  เขาใจ  เขามามีสวนรวมในการบริหารของเทศบาล 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดทําหนังสือพิมพหรือจุลสาร – วารสารราย 3 เดือน / ครั้งๆละ 7,000 ฉบับ 
4. เปาหมาย 
 ครวัเรือนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ในเขตเทศบาลและจังหวัดใกลเคยีง 
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% 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานทางสื่อวิทยุโทรทัศน 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีภารกิจบทบาทหนาที่ในการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา  และประชาชน
ไดรับบริการสาธารณะในดานตาง ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว ท่ัวถึง เสมอภาคกันแตการจะพัฒนาบานเมืองนั้น  ตอง
อาศัยความรวมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลและหนวยงานทุกภาคสวน  เพื่อใหการบริการสาธารณะตาม
อํานาจหนาที่เกิดผลสําเร็จ  และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  ซึ่งจะตองสรางความเขาใจในกระบวนการใช
การสื่อสาร  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานใหกับประชาชนในทองถิ่นรับรู  และเขาใจอยาง
กวางขวาง   
 ดังนั้น  เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางทั่วถึง  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่จึงตองมีการ
เพ่ิมชองทางในการบริการขอมูลขาวสารที่สามารถเขาถึงประชาชนไดมากขึ้น  ทางสื่อวิทยุโทรทัศนหรือเคเบิ้ล
ทองถ่ิน  ที่มีความโดดเดน  ทันสมัยเขาถึงประชาชนไดรวดเร็ว  และทันเหตุการณ 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผานทางวิทยุโทรทัศนทองถิ่น 3 ครั้งตอสัปดาห 
4. เปาหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ในเขตเทศบาล 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํารายการเผยแพรผลงานกิจกรรมของเทศบาลผานสื่อวิทยุโทรทัศน 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2560 
8.งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
 144,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
 จัดทํารายการ “กาฬสินธุเมืองนาอยู” ทางเคเบิ้ลทองถิ่น 2 ชองรายการ คือ เอ็มที เคเบิลทีวี 
ออกอากาศทุกวันจันทร พุธ ศุกร และเจมส เคเบิลทีวีทุกวันอังคาร พฤหัสบดี อาทิตย โดยประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสาร 79.35%  
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3.1.4 กําหนดแนวทางการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแสในการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใหไดรับรางวัลตอบแทน 

  

1. ชื่อโครงการ :  โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ดีเดน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการแกไขปญหา
ใหกับประชาชนในแตละพ้ืนที่ใหตรงกับสภาพที่แทจริงของสภาพปญหา  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางการ
ปฏิบัติงาน  ไดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปรงใสและคุมคาตอการลงทุนเพื่อสาธารณประโยชน
ที่เปนบริการพ้ืนฐาน 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองมีการใหบริการ
ตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด  จึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรภายในองคกรใหมีคุณภาพเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานในการใหบริการแกประชาชนในเขตรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น  เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเปนรางวัลสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลที่ปฏิบัติงานดีเดน  และเปน
แบบอยางที่ดีแกเพ่ือนรวมงาน  มีความภูมิใจ มีศักดิ์ศรี ไดรับการยกยองยอมรับจากสังคม  มีขวัญกําลังใจใน
การประพฤติปฏิบัติดี 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางเขารวมการคัดเลือก 
ไมนอยกวา 10 คน 
 2. เพ่ือใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางผานการคัดเลือก ไม
นอยกวา 9 คน 
4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
6. วิธีดําเนินการ 

1. พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาลลูกจางประจํา  พนักงานจาง 
ปฏิบัติงานดีเดน 

2. มอบโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคณุและชอดอกไมผูผานการคัดเลือก 
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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มิติท ี่  4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1  การพัฒนาระดับดัชนีชี้วัดคุณธรรมและความโปรงใส 
4.1.2  สงเสริมการปฏิบตัิราชการตามภารกิจของเจาหนาที่ใหมีความรับผดิชอบตามบทบาท

หนาที่ของตน  โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน 
  

1. ชื่อโครงการ :  โครงการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลในแตละ
ปงบประมาณ  เปนแผนพัฒนาที่แสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาประสงคในการพัฒนาของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  โดยที่มีตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการพัฒนาในแตละป  วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม  
อยางไร  มีปจจัยอะไรบางท่ีเขามาเกี่ยวของ  ซึ่งหัวหนาสวนการบริการของเทศบาลไดลงนามบันทึกขอตกลง
กับนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  แลววาจะปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในระดับสูงสุด  เพ่ือให
วิสัยทัศนของเทศบาบรรลุตามความคาดหวัง 
 ดังนั้น  การประเมินยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งไดกําหนดเปนพันธกิจการพัฒนาพรอมกับประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาใน  14  ประเด็น  โดยมีเปาประสงคที่ไดกําหนดเปนคาเปาหมายของตัวชี้วัดในแตละป  
ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใน  5  ป  จะเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และนําผลท่ีไดจาการประเมินมาปรับกระบวนการทํางานของตนเองใหเปนไป
ตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว  หรือปรับปรุงแกไขยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือใหวิสัยทัศนบรรลุตามความคาดหวัง
ในระดับที่สูงข้ึน  จึงตองมีการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาประจําป     
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายไดรับการฝกอบรม 
 2. เพ่ือใหบุคลากรกลุมเปาหมายเกิดกระบวนการเรียนรู 
 3. เพ่ือเปนการประเมินตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
4. เปาหมาย 
 บุคลากรเทศบาลท่ีเกี่ยวของจํานวน  80  คน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 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  ตัวชีว้ดั ไมผานเกณฑการประเมิน  17  ตัวชีว้ดั 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ไดกําหนด
เปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดวาใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินจําเปน  
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการรวมทั้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีหนาท่ีในการบําบัดทุกข บํารุงสุข  โดยการจัดบริการ
สาธารณะตางๆ ตามท่ีกฎหมายไดใหอํานาจหนาที่ท่ีเทศบาลจะดําเนินการไดภายใตประโยชนที่ประชาชนใน
ทองถ่ินจะไดรับ  โดยเทศบาลไดใชยุทธศาสตรการพัฒนาเปนตัวขับเคลื่อน  ซึ่งจะมีตัวชี้วัดหนึ่งท่ีจะตอง
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลหรือตอการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม  จึงจําเปนตองมีการวัดระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล  โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งที่เปนการประเมินดวย
ตนเอง  และการประเมินโดยองคกรหรือหนวยงานภายนอก  เพ่ือเปนการวัดระดับความสําเร็จของการบริหาร
ราชการ  และจะเปนมุมมองของการสะทอนปญหา  ความตองการของประชาชนอันจะเปนขอมูลในการพัฒนา
เทศบาลตอไปในอนาคต  
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในรอบปงบประมาณ   
4. เปาหมาย 
 ประชาชนในแตละชุมชน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาล 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดเก็บขอมูลการประเมินโดยกองวิชาการและแผนงาน 
 2. จัดจางองคกรภายนอกในการประเมิน 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงท่ี  1  วันที่ 1  มีนาคม  2560 – วันที่  30 เมษายน  2560 
 ชวงท่ี  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. ดานการบริการประชาชนคดิเปนรอยละ 84.00 
2. ดานการบริหารบานเมืองที่ดีคิดเปนรอยละ 82.20 
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจคิดเปนรอยละ 81.80 
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4. ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน คิดเปนรอยละ 80.60 
5. ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงานคดิเปนรอยละ 77.80 
6. ดานการศึกษา คิดเปนรอยละ  80.00 
7. ดานสาธารณสุข คิดเปนรอยละ  82.20 
8. ดานการกีฬาและนันทนาการคิดเปนรอยละ 80.80 
9. ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินคิดเปนรอยละ 80.60 
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