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รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 (พ.ศ.2561 – 2564)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
**********************

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.1 สงเสริมใหบุคคลากรเทศบาลไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ภายใน
กรอบธรรมาภิบาล
- โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน พนักงานเทศบาล กจางประจํา
พนักงานจาง ปงบประมาณ ปงบประมาณ 2562
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ประจําป พ.ศ.๒๕62 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 อบรมเรื่องการบริหารจัดการที่ดี การตอตานทุจริต
คอรัป ชั่น การดําเนิ นการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ งบประมาณ 1,000,000 บาท

-2- โครงการฝกอบรมพนักงานครูและบุคลาการทางการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการฝกอบรมฝกอบรมพนักงานครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองคกรใหมีคุณภาพ สามารถนําทักษะ
ความรู แนวคิ ด เทคนิ ค ใหม ๆ มาใช ในการปฏิ บั ติง าน ในระหว า งวั นที่ 6 – 9 กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖2
ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี และแหลงเรียนรูจังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ 100,000 บาท

- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม นําการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม นําการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2562 เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนาที่ และบรรลุสําเร็จเปาหมายที่ตั้งไว งบประมาณ 50,000
บาท

1.1.2 สงเสริมใหบุคคลากรเทศบาลไดประพฤติป ฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของตน
- โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง เพื่อ
เสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล สรางภูมิคุมกันดานจิตใจใหกับ
บุคลากรเทศบาลไมใหประพฤติชั่ว และเพื่อพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลใหเปนทุนทางสังคม โดยมีการจัด
กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและการบําเพ็ญประโยชนหมุนเวียนไป 9 วัด กิจกรรมสวดมนตไหวพระในวัน
ราชการที่ตรงกับวันพระทุกวันพระ เพื่อเปนการทําจิตใจใหมีธรรมกอนเริ่มการปฏิบัติงานและใหแตงชุด
ชาวในวันราชการที่ตรงกับวันพระ และกิจกรรมถนนสายบุญโดยรวมกับวัฒนธรรมจังหวัด งบประมาณ
80,000 บาท

-3-

กิจกรรมสวดมนตวันพระ

กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย

-4-

กิจกรรมถนนสายบุญ
- โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
การอบรม "ธรรมะเสริมสรางองคกรคุณธรรม" เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ
พรอมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงาน พนักงานครู พนักงานจาง ลูกจาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขาฟง
ธรรมบรรยาย "ธรรมะเสริมสรางองคกรคุณธรรม" เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดไดรับ
ความรูความเขาใจและสามารถประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกา
ปฎิบัติงาน โดยไดรับความเมตตาจากพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจาอาวาสวัดนาปาพง ใหความเมตตา
มาบรรยายธรรมในครั้งนี้

-5-

- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับ จังหวัดกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดทั้งภาคเอกชน และประชาชน ไดกําหนดจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ“งานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพื่อถวายเปนพระ
ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในระหวางวันที่
3 - 4 ธันวาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) งบประมาณ 100,000 บาท

1.1.3 จัดใหมีการฝกอบรมดานการปองกันการทุจริตในงานราชการเทศบาล
- โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบาลและ
อาสาสมัครชุมชขนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ เพื่อให
เจาหนาที่ของเทศบาลไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจาง สามารถนําความรูในการ
อบรมไปใชในการปฏิ บั ติง านไดอ ย า งถูก ต อ ง ซึ่ง มี ผูเ ข า รว มอบรมในครั้ง นี้ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 144 คน
งบประมาณ 20,000 บาท

-

-61.1.4 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบติตงานและการประพฤติตนของบุคลากร
เทศบาลใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม นําการปฏิบัติงานของพนักงาน
สํ านัก ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการคุณธรรม จริย ธรรม นํา การปฏิบัติง านของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2562 เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนาที่ และบรรลุสําเร็จเปาหมายที่ตั้งไว งบประมาณ 50,000
บาท

- โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง เพื่อ
เสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล สรางภูมิคุมกันดานจิตใจใหกับ
บุคลากรเทศบาลไมใหประพฤติชั่ว และเพื่อพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลใหเปนทุนทางสังคม โดยมีการจัด
กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและการบําเพ็ญประโยชนหมุนเวียนไป 9 วัด กิจกรรมสวดมนตไหวพระในวัน
ราชการที่ตรงกับวันพระทุกวันพระ เพื่อเปนการทําจิตใจใหมีธรรมกอนเริ่มการปฏิบัติงานและใหแตงชุด
ชาวในวันราชการที่ตรงกับวันพระ และกิจกรรมถนนสายบุญโดยรวมกับวัฒนธรรมจังหวัด งบประมาณ
80,000 บาท

-7-

กิจกรรมสวดมนตวันพระ

กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย

-8-

กิจกรรมถนนสายบุญ
- โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
และพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ประจําปงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 30
ตุ ลาคม 2561 ระหว า งผูบ ริ ห าร กั บ ปลั ดเทศบาล รองปลั ดเทศบาล หัว หนา สํ านัก ปลัด เทศบาล
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง เพื่อใหบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุสําเร็จเปาหมายที่ตั้งไว งบประมาณ 30,000 บาท
-

-9มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 สรางเครือขายดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.1 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
- โครงการเทศบาลตานการทุจริต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัดกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ หอการคาจังหวัดกาฬสินธุ และภาคีทุกภาคสวน
กําหนดจัดงานวันตอตานคอรรัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ) (ตามโครงการเทศบาลตานการ
ทุจริต) ภายใตแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2561 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) โดยไดรับเกียรติจากนายไกรสร กอง
ฉลาด ผูว า ราชการจั ง หวั ด กาฬสินธุ เป นประธาน และมอบป า ยแก ส ว นราชการ ร านค าที่ ป ระกาศ
เจตนารมณตอตานการทุจริต มอบรางวัลแกผูชนะสําหรับการประมวลชนิดตาง ๆ คือ การประกวดวาด
ภาพ การประกวดภาพถายตอตานการทุจริต การประกวดขบวนรณรงคตอตานการทุจริต การประกวด
โครงงานตอตานการทุจริต นํากลาวคําสาบานเปนขาราชการที่ดี ประพฤติตนดวยความซื้อสัตยสุจริต และ
ดื่มน้ํา สาบานตอหนา หลวงพอองคดํา และพราะยาชัย สุนทร หลังจากนั้นประธานพรอมหัว หนาสว น
ราชการเยี่ยมชมนิทรรศการที่เขารวมประกวด โดยมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 1,300 คน
งบประมาณ 100,000 บาท

-

-10- โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่เทศบลและ
อาสาสมัครชุมชนรวมตวจสอบการบริหาร (อสต.)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ เพื่อให
เจาหนาที่ของเทศบาลไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจาง สามารถนําความรูในการ
อบรมไปใชในการปฏิ บั ติง านไดอ ย า งถูก ต อ ง ซึ่ง มี ผูเ ข า รว มอบรมในครั้ง นี้ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 144 คน
งบประมาณ 20,000 บาท
-

2.1.2 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอ
สภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานราชการ
- โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรม เพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 4 ธันวาคม
2561 ณ บริเวณพุทธมณฑลกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) ในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มี ผูนําชุมชน พนักงาน
เทศบาท และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล เขารวมจํานวน 400 คน งบประมาณ 40,000 บาท

- โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน งบประมาณ 100,000
บาท โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. การอบรมคายสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ระหวางวันที่ที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สวนดอนธรรม ตําบลเหนืออําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคใหมีภูมิคุมกันในการบริโภคสื่อ การรูเทา
ทันสื่อ การวิเคราะหสื่อ การเขาใจสื่อ และการใชสื่อใหเกิดประโยชน ในกิจกรรมตางๆ

-112. กิจกรรม “เติมรักสงสุข Happy Valentine’s Day” ประจําป ๒๕๖๒
เมื่ อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ (เวลา ๑๘.๓๐ น.) ณ ลานตลาดโตรุง เพื่อสงเสริมสุนทรียภาพ และ
ลั ก ษณะดานศิล ปะดนตรี เปด โอกาสให เด็ก และเยาวชนไดมีพื้นที่ สรางสรรคแ สดงกิจ กรรมรว มกันซึ่ ง
ความสามารถที่ตนเองถนัดและชื่นชอบ โดยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เพื่อไปประยุกตใชตอการพัฒนา
ตนเองไดอยางมีคณ
ุ คา และมีความสุขตอไป

- โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล 5
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในฐานะหนวยงานราชการที่มีภารกิจในการสงเสริมให
สั งคมไทยมีศีลธรรมและคุณธรรมจริย ธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนา จึงไดกําหนดกิจกรรมในการ
สนับสนุนสงเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยไดนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไป
พัฒนาชีวิตครอบคัว ชุมชน และสังคมโดยเนนการรณรงค สงเสริม และสนับสนุนใหมี “ชุม ชนรวมใจ
รักษาศีล ๕ “ ซึ่งจากการดําเนินโครงการสงผลใหประชาชนมีจิตสํานึกและไดแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
มีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม ประชาชนในชุมชนมีความเขาใจเคารพในความคิดเห็นของกันและเกิด
ความสงบสุข ปรองดองสมานฉันท งบประมาณ 30,000 บาท
2.1.3 สรางกลไกความรวมือระหวางหนวยงาน ภาคเอกชน
ภาคประชาชนสื่อสารมวลชนในการตรวจสอบการทํางาน
- การสง ประกาศจัด ซื้อจั ดจ างใหกับ อสต.,ประธานหอการค า , ประธานสภา
อุตสาหกรรม , สมาคมนักขาว , หอกระจายขาวชุมชน

-12มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 การพัฒนากลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล การใชอํานาจหนาที่
3.1.1 สงเสริมใหมีการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล
- มาตรการ “ปรับ ปรุ ง ศูน ย ข อ มูล ข า วสารของเทศบาลให มี ป ระสิท ธิภ าพมาก
ยิ่งขึ้น”

- กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล”

- มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
- มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล”
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ผานทางเว็บไซตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ www.kalasin-mu.go.th

Facebook เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เผยแพรประชาสัมพันธผานทาง Application line

เผยแพรประชาสัมพันธผานทาง วารสารเทศบาล

-14- โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ
จัดทําวารสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ราย 3 เดือน ครั้งละ 7,000 ฉบับ ซึ่งได
รวบรวมขอมูลโครงการ กิจกรรมตางๆ ทุก สํานัก/กอง ของเทศบาลในรอบ 3 เดือน เพื่อเปนการรายงาน
ความเคลื่อนไหว และประชาสัมพันธใหกับประชาชนในเขตเทศบาลไดรับทราบ โดยการสงทางไปรษณียถึง
เจาบานภายในเขตเทศบาล และแจกใหประชาชนทั่วไป งบประมาณ 350,000 บาท

- โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน
จัดทํารายการ “กาฬสินธุเมืองนาอยู” ตอนละประมาณ 20 นาที เพื่อ
ประชาสัมพันธหนวยงาน องคกร สงเสริมสนับสนุนดานการทองเที่ยว อีกทั้งใหความรู สรางความเขาใจ
ระหวางเทศบาลและประชาชน โดยออกอากาศทางสื่อวิทยุโทรทัศนทองถิ่น (เคเบิลทีวี) 2 ชองรายการ
คือ เอ็มที เคเบิลทีวี ทุกวันจันทร,พุธ,ศุกร และ เจมส เคเบิลทีวี ทุกวัน อังคาร,พฤหัสบดี,อาทิตย
งบประมาณ 144,000 บาท
-

-153.1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจหนาที่ในแต
ละระดั บ ตามสายการบั ง คับ บั ญ ชาหรือ ตามแต ล ะตํ า แหน ง
หนาที่
- การจัดตั้งสภาพนักงานเทศบาลและลูกจาง

3.1.3 พัฒนาชองทางในการรับ แจงขอมูลหรือเบาะแสในการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ
- เปด ตู ปณ 100

3.1.4 กํ า หนดแนวทางการสร า งแรงจู ง ในให แ ก ผู แ จ ง ข อ มู ล หรื อ
เบาะแสในการทุจริตและประพฤติมิช อบใหไดรับรางวัลตอบ
แทน
- โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจางดีเดน ประจําป
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการมอบโลเกียรติคุณ พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล พนักงานสถานธนานุ บาล ลูก จา งประจํ า และพนั กงานจา ง “ดีเ ดน” ประจํา ป งบประมาณ
2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีบุคลากรของเทศบาลฯ ไดรับมอบโลสิ้น 31 คน งบประมาณ
30,000 บาท
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 การพัฒนาระดับดัชนีชี้วัดคุณธรรมและความโปรงใส
4.1.1 สงเสริมการปฎิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มีความโปรงใส
และการธรรมาภิบาล
- เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต

-174.1.2 ส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ ของเจ า หน า ที่ ใ ห มี ค วาม
รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของ
งาน
- โครงการประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร (KPI) การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและเพื่อใหการประเมินเปนไปในทิศทางเดียวกันของ
แตละสํานัก/กอง/ ซึ่งผลการประเมินตัวชี้วัดและเปาหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนาได รอยละ 72.86
งบประมาณ 30,000 บาท

- โครงการสํารวจความพึงพอใจ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในภาพรวมทั้ง 15 ดาน มีความพึง
พอใจในดี คิดเปนรอยละ 81.44 ซึ่งมีผลการประเมินแยกเปนรายดาน ดานการพัฒนาการจัดการศึกษา
คิดเปนรอยละ 82.80 ดานพัฒนาศักยภาพผูเรียน คิดเปนรอยละ 83.20 ดานสงเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 81.40 ดานสรางความมั่นคง
ในชีวิตของคนในชุมชน (การสงเคราะห การดูแลผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ยาเสพติด) คิดเปนรอยละ 82.20
ดานกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สรางสรรคดานสุขภาพ การแขงกีฬา) คิดเปนรอยละ
85.20 ดานการเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ความรวมมือในการพัฒนารวมกับภาคี
เครือขาย) คิดเปนรอยละ 83.20 ดานสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน (ปองกัน
อาชญากรรม/ภั ย พิ บั ติ / จราจร ช ว ยเหลื อ บรรเทา เยี ย วยา) คิ ด เป น ร อ ยละ 81.20 ด า นการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร (การเผยแพร การสรางการรับรู) คิดเปนรอยละ 81.00 ดานสุขาภิบาล
อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ ตลาด/การตรวจคุณภาพอาหาร) คิดเปนรอยละ 80.60
ดานพัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข (ควบคุมโรค ปองกัน ฟนฟู สงเสริม) คนและสัตว คิดเปนรอยละ

-1880.20 ดานสรางสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม (ขยะ น้ําเสีย มลพิษ ความเปนระเบียบบานเมือง)
คิดเปนรอยละ 80.20 ดานพัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัด
กิจกรรมในสวนสาธารณะ) คิดเปนรอยละ 81.20 ดานพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน (การกอสรางถนน ทอระบายน้ํา ขยายเขตไฟฟา จราจร ทางเทา ไฟฟาแสงสวาง) คิดเปนรอยละ
79.80 ดานการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งพึ่งพาตนเอง (การสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได ภาวะผูนํา การมีสวน
รวม) คิดเปนรอยละ 79.20 ดานการจัดเก็บภาษี (ทั่วถึง เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได) คิดเปนรอยละ
80.20 งบประมาณ 50,000 บาท

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

-194.1.4 สงเสริมคุณธรรมในองคกรใหมีการปกิบัติราชการตามภารกิจของ
หนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
- มาตรการการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันของบุคลากรในเทศบาล
- มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
.
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