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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในเทศบำลตำบลหนองบัว มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำร
บ่งชี้ควำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระทำทุจริต เพื่อพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกันกำรทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อกำรขยำยตัวของกำรทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
กำรกระจำยอำนำจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่ำโดยหลักกำรแล้วกำรกระจำยอำนำจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพื่อให้บริกำรต่ำง ๆ ของรัฐสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนมำกขึ้น มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
แต่ในทำงปฏิบัติทำให้แนวโน้มของกำรทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมำกยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) กำรทุจริตด้ำนงบประมำณ กำรทำบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเงินกำรคลัง ส่วนใหญ่เกิดจำก
กำรละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภำพหรือปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล
3) สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย
4) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ
6) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำมหลำกหลำยในกำรตรวจสอบ
จำกภำคส่วนต่ำงๆ
7) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอำนำจ บำรมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้

-21) โอกาส แม้ว่ำในปัจจุบัน มีหน่ วยงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแต่
พบว่ำ ยังคงมีช่องว่ำงที่ทำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต ซึ่งโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมำย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนำจหน้ำที่โดยเฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูงก็เป็นอีกโอกำสหนึ่งที่ทำ
ให้เกิดกำรทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมกำรทุจริตมำก
ยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส กำรทุจริตในปัจจุบันมีรู ปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพำะกำร
ทุจริตในเชิงนโยบำยที่ทำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำของประชำชน ขำดกลไกกำรตรวจสอบ
ควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกที่จะเข้ำไปตรวจสอบกำรทุจริตของบุคคลเหล่ำนี้
4) การผูกขาด ในบำงกรณีกำรดำเนินงำนของภำครัฐ ได้แก่ กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง เป็นเรื่องของกำรผูกขำด ดังนั้น
จึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ในบำงครั้งพบบริษัทมีกำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในกำรดำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ รูปแบบของกำรผูกขำด ได้แก่ กำรผูกขำดในโครงกำร
ก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพื้นฐำนภำครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรทุ จริต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้ เจ้ำหน้ำที่ต้อง
แสวงหำช่องทำงเพื่อเพิ่ม “รำยได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบรำณ ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับกำรเน้นเป็นพิเศษถือว่ำ
เป็น เครื่องวัดควำมดีของคน แต่ในปั จจุบัน พบว่ำ คนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลัวบำปน้อยลง และมี
ควำมเห็นแก่ตัวมำกยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมำกกว่ำที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี คนที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่
มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหำเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่ำนิยมที่ผิด เห็นว่ำกำรทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด ย่อมจะทำกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยของบ้ำนเมือง
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2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรง
และสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นปัญหำ
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำกภำยนอก
สังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอื้อต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำนของทำง
รำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอำนำจและควำมศรัทธำต่อระบบกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับกำรจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
กำรทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International – IT) พบว่ำ
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ำงปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จำก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มำเลเซีย และล่ำสุดพบว่ำผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จำกปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จำก
168 ประเทศ ซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหำกำรคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่ำในช่วงระยะที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำมกำรป้องกัน
กำรทุจริต ไม่ว่ำจะเป็น กำรเป็นประเทศภำคีภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 กำรจัดตั้งองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้จัดทำยุทธศำสตร์ชำติ

ว่ำด้วยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สำเหตุที่ทำให้กำรทุจริตเป็นปัญหำที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทำงด้ำนพื้นฐำนโครงสร้ำง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐำนของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพำะในหมู่ญำติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดควำมสบำย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนำจ คนไทยบำงส่วนมองว่ำกำรทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่ำเป็นปัญหำที่ฝังรำกลึกในสังคมไทยมำตั้งแต่อดีตหรือกล่ำวได้ว่ำเป็น
ส่วนหนึ่งของค่ำนิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทำงด้ำนกำรทำงำนที่ไม่ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือ
ของทุกภำค

-4ส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้กำรทำงำนของกลไกหรือควำมพยำยำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นไม่สำมำรถทำได้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ ขำดควำมเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจำกปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่ งมุ่งสู่ ก ำรเป็ น ประเทศที่ มีม ำตรฐำนทำงคุ ณ ธรรมจริย ธรรม เป็ น สั งคมมิ ติใหม่ ที่
ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจน
ประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีแ ละเกียรติภูมิใน
ด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำน
ทุจริต” มีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้ อยกว่ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสู งขึ้นได้นั้น กำรบริห ำรงำน
ภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนหลักออกเป็น
6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ กำรดำเนิ น กำรขับ เคลื่ อ นด้ำนกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จริต บั งเกิด ผลเป็ น
รูปธรรมในทำงปฏิบัติ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ว่ ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบำลตำบลหนองบัว จึงได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ควำมโปร่งใส สร้ำงค่ำนิ ยม วัฒ นธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ำงยั่งยืนจึงได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อกำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรต่ำง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน อันจะนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงแท้จริง

-53. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง

ข้ ำ รำช กำร

ฝ่ำยบริหำร บุคลำกรของเทศบำลตำบลหนองบัว รวมถึงประชำชนในตำบล
3) เพื่ อให้ กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลหนองบัว เป็ นไปตำมหลั กบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ ดี (Good
Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลตำบลหนองบัว
5) เพื่อพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร ของเทศบำลตำบล
หนองบัว
4. เป้าหมาย
1) ข้ำรำชกำรฝ่ ำยกำรเมื อ ง ข้ำรำชกำรฝ่ ำยบริห ำร บุ ค ลำกรของเทศบำลต ำบลหนองบั ว รวมถึ ง
ประชำชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน
ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกั บกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้ำรำชกำร
3) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำบลหนองบัว
4) กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลหนองบัว
ที่มีเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจอย่ำงเหมำะสม
5) เทศบำลตำบลหนองบั ว มีแผนงำนที่มีประสิ ทธิภ ำพ ลดโอกำสในกำรกระทำกำรทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน

-65. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรของเทศบำลตำบลหนองบัวรวมถึง
ประชำชนในตำบล มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนและชีวิตประจำวัน
2) เทศบำลตำบลหนองบัว สำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good
Governance) มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต
4) สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เทศบำลตำบลหนองบัว ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต
5) เทศบำลตำบลหนองบัว มีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระทำ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.กำรสร้ำง 1.1กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนัก
สังคมที่ไม่ทน แก่บุคลำกรทัง้ ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำย
ต่อกำรทุจริต บริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำ
ท้องถิ่นและฝ่ำยประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนัก
แก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนัก
แก่เด็กและเยำวชน

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2652
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1) โครงกำรรักน้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน

50,000

50,000

50,000

50,000

1) โครงกำรอบรมเยำวชนอำสำพัฒนำร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด

50,000

50,000

50,000

50,000

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1) ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้กับ
พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำและ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำล
2) โครงกำรอบรมเพิม่ ประสิทธิภำพผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
เทศบำลตำบลหนองบัว

หมาย
เหตุ
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มิติ
2.กำรบริหำร
รำชกำรเพือ่
ป้องกันกำร
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำน 1) กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
กำรทุจริตของผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ปี 2561
ปี 2652
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำร

1) กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2) กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ”
3) กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี

-

-

-

-

2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อำนำจ
หน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองทีด่ ี

1) กิจกรรมลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

-

-

-

-

2) มำตรกำรกำรมอบอำนำจอนุมตั ิ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอน
กำรปฏิบัตริ ำชกำร
1) มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”
2) กิจกรรม “กำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัตริ ำชกำรของเทศบำล
ตำบลหนองบัว”
3) มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและ
องค์กรอิสระ”
4) มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรจริต

หมาย
เหตุ

-9-

มิติ
3. กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่ 1) มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบล
เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มสี ่วน หนองบัว ให้มีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น
ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ รำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
2) มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญและหลำกหลำย”

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน

3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำร
กิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 2561
ปี 2652
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

3) กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของ เทศบำล และกำรรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง

-

-

-

-

1) กำรดำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เทศบำลตำบลหนอง
บัว

-

-

-

-

2) กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผรู้ ้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทรำบ

-

-

-

-

1) มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำ
แผนพัฒนำเทศบำลตำบลหนองบัว

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-10มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. กำร
เสริมสร้ำง
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติ
รำชกำรของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. กำร
เสริมสร้ำง
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติ
รำชกำรของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำร
ควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ หรือกำรบริหำรรำชกำร
ตำมช่องทำงที่สำมำรถดำเนินกำรได้

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1) โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน

2) กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ

ปี 2561
ปี 2652
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-11มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. กำร
4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของ
เสริมสร้ำง
สภำท้องถิ่น
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติ
รำชกำรของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1) กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น

ปี 2561
ปี 2652
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

หมาย
เหตุ

-12ชื่อ โครงการ : ฝึ กอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพกำรปฏิ บั ติงำนให้ กับ พนั ก งำนเทศบำล พนั กงำนครูเทศบำล
ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำล
2. หลักการและเหตุผล
ในสภำพของสังคมปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว อันเนื่องมำจำกกระแสของเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีที่ก้ำวล้ำไปอย่ำงรวดเร็ว กำรคมนำคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และมีหลำยช่องทำงให้เลือกใช้ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อประชำชนในเขตเทศบำลตำบลหนองบัวอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชำชน
ส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมีรำยจ่ำยที่มำกขึ้นเป็นเงำตำมตัว ในขณะที่รำยได้ของประชำชนกลับมีแ นวโน้มในด้ำน
ตรงข้ำมกัน ซึ่งจำเป็นที่ประชำชนต้องมีกำรพัฒนำตนเองให้สำมำรถเตรียมรับกับสภำพทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรที่จะพัฒนำตนเอง ทั้งในด้ำนกำรเพิ่มรำยได้แก่กลุ่มสมำชิก กำรหำช่องทำง
ในกำรลดรำยจ่ำย ตลอดจนหำช่องทำงเพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงอำชีพ ตำมปัจจัยที่ชุมชนมีอยู่ตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบำลตำบลหนองบัว ในฐำนะหน่วยงำนที่จะต้องพัฒนำส่งเสริม พัฒนำ ให้ควำมรู้แก่ประชำชนใน
ท้องถิ่น จึงดำเนินโครงกำรนี้ขึ้น โดยประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพื่อนำควำมรู้ที่
ได้จำกกำรอบรมและประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรไปศึกษำดูงำนกับท้องถิ่นอื่น นำปรับใช้ให้เกิดชุมชนมีอยู่ตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรปฏิ บั ติ ง ำนของพนั ก งำนเทศบำล พนั ก งำนครู เทศบำล
ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำล
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์จำกำรศึกษำดูงำนและนำมำปรับใช้ให้เหมำะสม
กับเทศบำลตำบลหนองบัว
3. เป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
4. เพื่อส่ งเสริมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรพัฒ นำตนเอง พัฒ นำชุมชนตำมแนวปรัช ญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. เพื่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อให้บุคลำกรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่
ได้จำกกำรเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น มำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่น
2. มอบงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร

-133. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหำวิทยำกร
4. จัดทำกำหนดกำรและหัวข้อกำรอบรม
5. สรุปผลในภำพรวมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบำล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. กำรปฏิบั ติงำนของพนั กงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลู กจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงของ
เทศบำลมีประสิทธิภำพดีขึ้น
2. ผู้ปฏิบัติงำนได้รับควำมรู้เพิ่มเติม สำมำรถนำมำปรับใช้สำนักงำนได้
3. ผู้ปฏิบัติงำนมีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
4. ให้ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรพัฒ นำตนเอง พัฒ นำชุมชนตำมแนวปรัช ญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. ให้บุคลำกรเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
6.ให้บุคลำกรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรเรียนรู้ท้องถิ่นอื่นมำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นตนเอง

-14ชื่อโครงการ : โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำลตำบลหนองบัว
2. หลักการและเหตุผล
ในสภำพของสังคมปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว อันเนื่องมำจำกกระแสของเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีที่ก้ำวล้ำไปอย่ำงรวดเร็ว กำรคมนำคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และมีหลำยช่องทำงให้เลือกใช้ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อประชำชนในเขตเทศบำลตำบลหนองบัวอย่ ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชำชน
ส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมีรำยจ่ำยที่มำกขึ้นเป็นเงำตำมตัว ในขณะที่รำยได้ของประชำชนกลับมีแนวโน้มในด้ำน
ตรงข้ำมกัน ซึ่งจำเป็นที่ประชำชนต้องมีกำรพัฒนำตนเองให้สำมำรถเตรียมรับกับสภำพทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรที่จะพัฒนำตนเอง ทั้งในด้ำนกำรเพิ่มรำยได้แก่กลุ่มสมำชิก กำรหำช่องทำง
ในกำรลดรำยจ่ำย ตลอดจนหำช่องทำงเพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงอำชีพ ตำมปัจจัยที่ชุมชนมีอยู่ตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบำลตำบลหนองบัว ในฐำนะหน่วยงำนที่จะต้องพัฒนำส่งเสริม พัฒนำ ให้ควำมรู้แก่ประชำชนใน
ท้องถิ่น จึงดำเนินโครงกำรนี้ขึ้น โดยประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพื่อนำควำมรู้ที่
ได้จำกกำรอบรมและประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรไปศึกษำดูงำนกับท้องถิ่นอื่น นำปรับใช้ให้เกิดชุมชนมีอยู่ตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรปฏิ บั ติ งำนของผู้ บ ริ ห ำรและสมำชิ ก สภำเทศบำลต ำบล
หนองบัว
2. เพื่อให้ผู้บริหำรได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์จำกำรศึกษำดูงำนและนำมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับ
เทศบำลตำบลหนองบัว
3. เป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
4. เพื่อส่งเสริมให้ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรพัฒ นำตนเอง พัฒนำชุมชนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. เพื่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อให้บุคลำกรนำควำมรู้และประสบกำรณ์
ที่ได้จำกกำรเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น มำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่น
2. มอบงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหำวิทยำกร

-154. จัดทำกำหนดกำรและหัวข้อกำรอบรม
5. สรุปผลในภำพรวมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบำล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำลตำบลหนองบัวมีประสิทธิภำพดีขึ้น
2. ผู้บริหำรได้รับควำมรู้เพิ่มเติม สำมำรถนำมำปรับใช้สำนักงำนได้
3. ผู้บริหำรงำนมีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
4. ให้ บุ คลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรพัฒ นำตนเอง พัฒ นำชุมชนตำมแนวปรัช ญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. ให้บุคลำกรเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
6.ให้บุคลำกรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรเรียนรู้ท้องถิ่นอื่นมำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นตนเอง

-16ชื่อโครงการ : รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วนั ที่
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๐
พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาล หน่ วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธแิ ละประชาชนทุกหมู่เหล่า
ต่างรูส้ กึ ปิ ตยิ นิ ดี และซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาทีส่ ุดมิได้ท่ที งั ้ สองพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรซาว
ไทย ทัง้ การทรงงานด้า นการเกษตร การชลประทาน การบ าบัด ทุ ก ข์บ ารุง สุ ข แก่ อ าณาประชาราษฎร
โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรน้ า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงให้ความสาคัญกับการอนุ รกั ษ์และการใช้
ประโยชน์ จาก ทรัพ ยากรน้ า โดยทรงมีพ ระราชดารัสเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๙"...หลักสาคัญ ว่า ต้องมี
น้า น้าบริโภค และน้าใช้ น้าเพีอ่ การเพาะปลูก เพราะชีวติ อยูท่ น่ี นั ่ ถ้ามีน้ า คนอยูไ่ ด้ ถ้าไม่มนี ้า คนอยูไ่ ม่ได้
ไม่มไี ฟฟ้ า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้ า ไม่มนี ้ า คนอยู่ไม่ได้..." ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้
สนองงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในการพัฒนาและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน้ า โดยทรงตัง้ พระราชปณิธานว่า
“พระเจ้าอยู่หวั เป็ นน้ า ฉันจะเป็ นป่ า ป่ าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ า พระเจ้าอยู่หวั สร้างอ่างเก็บน้ า ฉันจะ
สร้างป่ า ”
คณะรัฐมนตรีใด้มมี ติเมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบตามทีน่ ายกรัฐมนตรีเสนอว่า ในปี ๒๕๕๙ มี ๒
โอกาสอันเป็ นมหามงคลคือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็ นวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จเถลิงถวัลย
ราซสมบัติ ครบ ๗0 ปี และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็ นวันทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จึงควรจัดให้มกี จิ กรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส อันเป็ นมงคล
ดังกล่าวทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คนในชาติได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน
อีกทัง้ เป็ นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของทัง้ สองพระองค์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีความห่วงใยอย่างยิง่ ต่อสถานการณ์ภยั แล้งและอุทุก
ภัยทีเ่ กิดขึน้ เทศบาลตาบลหนองบัว จึงจัดทาโครงการ “รักน้ า รักป่ า รักษาแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน
๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธมี หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน นอกจากการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตพืน้ ที่เทศบาลตาบลหนองบัว
แล้ว สระน้าสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาแหล่งน้าในพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง เพื่อให้ประชาชน มีน้าสาหรับ
การอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตามศักยภาพตาบลหนองบัว

-173. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมำยุครบ ๗ รอบ
๘๔ พรรษำ
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตำบลหนองบัว
๓. เพื่อรณรงค์สร้ำงจิตสำนึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ ให้เห็นควำมสำคัญของกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่ำอยู่ สวยงำม (Beautified City) สร้ำงควำมร่มรื่นและคลำย
ร้อนแก่ประชำชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำล
5. พื้นที่ดาเนินการ
ประชำชนในพื้นที่เทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
1 นำเสนอโครงกำร
2 แต่ตั้งคณะกรรมกำร ดำเนินงำน
3 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
4 ดำเนินกำร ตำมโครงกำร
5 ประเมินผล และรำยงำนผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบำล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1 เพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลน พื้นที่สีเขียว ของเทศบำลตำบลหนองบัว
2 ประชำชนทุกหมู่เหล่ำได้ร่วมปลูกป่ำชำยเลนและดูแลรักษำต้นไม้ มีจิตสำนึกและควำมรู้สึกเป็น
เจ้ำของป่ำชำยเลน
3. ทำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4. ทำให้เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภำวะโลกร้อน
5. ทำให้ประชำชนมีจิตสำนึก ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

-186. ทำให้เยำวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมสำมัคคีและสร้ำงควำมร่มรื่นใน
ชุมชน
ชื่อโครงการ : อบรมเยำวชนอำสำพัฒนำร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติด
2. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริม กำรพัฒนำเด็ก
และเยำวชนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งในองค์กรเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกำรพัฒ นำเด็กและเยำวชน เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นกำลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศ
กำรเปลี่ยนแปลงตำมกระแสกำรพัฒ นำของโลก ที่เน้นด้ำนเศรษฐกิจ วัตถุนิยม และบริโภคนิยมใน
ประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสังคมและวิถีชี วิตควำมเป็นอยู่ของเด็กและเยำวชนไทย ทั้งในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ และสังคมโดยรอบ ทั้งนี้ กำรพัฒนำประเทศที่เน้นกำร
เจริญเติบโตดังกล่ำว ส่งผลกระทบต่อปัญหำควำมไม่เป็นธรรมและควำมเสมอภำคทำงสังคม กำรพัฒนำที่ไม่
สมดุล ประชำชนละทิ้งถิ่นฐำนอพยพเข้ำสู่ต่อเมือง ขำดจิตสำนึกรักท้องถิ่นสภำพเศรษฐกิจที่รัดตัว กดดันต้องให้
พ่อ/แม่ ทำงำนหนัก ไม่มีเวลำเลี้ยงดูลูก หรือเลี้ยงดูในแบบที่ไม่เหมำะสมส่งผลต่อกำรพัฒนำบุคลิกภำพของเด็ก
และเยำวชน กำรปรับตัวเข้ำกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมประกอบกับสื่อที่มีอิทธิพลอย่ำงกว้ำงขวำงทีมิได้สำนึกถึงผล
ที่ตำมมำจำกกำรเผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูลที่กระตุ้นยั่วยุ และ/หรือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนกลำยเป็นนักบริโภค
แฟชั่น ก่อให้เกิดปัญหำเด็กติดเกมส์ กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร กำรเสพยำเสพติดติด กำรเล่นกำรพนัน
ควำมรุนแรงและกำรทำร้ำยร่ำงกำยซึ่งกันและกัน เป็นต้น เด็กและเยำวชนตำบลหนองพลับ มีหน้ำที่ดูแลให้กำร
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนในชุมชนได้มีกำรศึกษำและเรียนรู้ เรื่องยำเสพติด จึงได้จัดโครงกำรอบรม
เยำวชนร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติดขึ้นมำ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนในพื้นที่ตำบลหนองพลับรู้เท่ำทันภัยของยำเสพติด ทำให้รู้สถำนกำรณ์
ของยำเสพติด
3.2 เพื่อเป็นกำรสนองนโยบำยของรัฐบำล ในกำรต่อต้ำนและเร่งปรำบปรำมยำเสพติด
3.3 เพื่อเป็นกำรเสริมควำมเข้มแข็งของสภำเด็กและเยำวชนตำบล และเกิดเครือข่ำยมีควำมภำคภูมิใจ
ในตนเอง มีบทบำทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้ำงสรรค์ในสังคม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เด็กและเยำวชนในเขตตำบลหนองบัว

-196. วิธีดาเนินการ
1.ประชุมคณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
2.จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกผู้บริหำรและมอบหมำยหน้ำที่ให้กับส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง
3.ดำเนินกำรตำมโครงกำร
4.รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบำล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.เด็กและเยำวชน ได้เรียนรู้ถึงควำมสำคัญของปัญหำยำเสพติด
2.เด็กและเยำวชนมีป ระสบกำรณ์ ตรงในกำรเรียนรู้ปัญ หำที่เกิดจำกยำเสพติด ปัญ หำชีวิต ปัญ หำ
สุขภำพ เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันปัญหำอันอำจะเกิดขึ้นได้กับตนเองและคนรอบข้ำง
3.มีเครือข่ำยแกนนำเด็กและเยำวชนตำบลหนองพลับห่ำงไกลยำเสพติด และขยำยผลต่อเนื่องไปยัง
เยำวชนในตำบล
4.มีกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับฝ่ำยปกครองในพื้นที่ในกำรป้องกันและ
แก้ไข ปัญหำยำเสพติด

-20มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จั ดทำยุ ท ธศำสต์ช ำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริตมำแล้ว 3 ฉบั บ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจำกปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำก
ฝ่ำยกำรเมือง หน่ วยงำนของรัฐตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน_ของชำติและประชำชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต ” มีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำร
รับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำรที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กำหนด
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู_กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำม
หลักกำรกระจำยอำนำจกำรปกครอง ที่มงุ่ เน้นกำรกระจำยอำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
กำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรม
สำธำรณะเพื่อประโยชน์ ของประชำชนในท้ องถิ่น กำรพัฒ นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เกิดควำมยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ ของ
ประชำชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่ ส่วนกำรกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำ
ได้เท่ำที่จำเป็นตำมกรอบกฎหมำยกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อกำรคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในท้ องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ำปัญหำกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหำ ที่ได้สร้ำงควำมขมขื่นใจ
ให้แก่คนทำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำเป็นเวลำช้ำนำน ซึ่งหำกพิจำรณำจำนวนขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปจั จัยนำนัปกำรที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนควำมมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ

-21คนทำงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหำยไป และหำกจะว่ำกันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สำมำรถ
เกิดขึ้นกับคนทำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จำนวนมำก และมำกกว่ ำคนทำงำนในหน่ วยรำชกำรอื่น ๆ จึงมีโอกำสหรือควำมเป็ นไปได้สู งที่คนท ำงำนใน
ท้องถิ่น อำจต้องถูกครหำในเรื่องกำรใช้อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบมำกกว่ำ แม้ว่ำโอกำสหรือช่องทำงที่คนทำงำนใน
ท้องถิ่นจะใช้อำนำจให้ออกนอกลู่นอกทำง จะมีได้ไม่มำกเท่ำกับที่คนทำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอื่น และมูลค่ำ
ของควำมเสียหำยของรัฐ ที่คนทำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อำจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรทุจริตของคนนอกองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีควำมจำเป็ นที่ผู้บริห ำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่ อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นชัดเป็ นรูปธรรม
ด้วยกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้ องกันกำรทุจริต ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นบริห ำรงำนด้ วยควำม
โปร่งใส มีควำมเข้มแข็งในกำรบริห ำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ดีห รือหลักธรรมำภิบำล
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน และยกระดับมำตรฐำนในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกำร
จัดทำแผนป้องกันกำรทุจริตในองค์กรที่บริหำร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีกำรประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกำศเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงำน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทำงำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
6.4 ประชุมคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
6.6 ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
6.7 ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
6.8 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)

-228. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบำล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย 1 ฉบับ
- มีกำรประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำรทุจริตของบุคลำกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-231. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นนกระบวนกำรหนึ่งของกำร
บริหำรผลกำร ปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นในกำร
พัฒนำผลงำน ซึ่งนำยกเทศบำลตำบลหนองบัวได้ให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรใช้
ดุลพินิจของผู้บั งคับ บั ญชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ ประกอบกับประกำศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรจังหวัดจัน ทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้นำยกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลหนองบัวด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มำของกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลด้ ำ นกำรเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นมี ค วำมโปร่ ง ใส เป็ น ธรรมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลหนองบัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
สำนักงำนเทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรเทศบำลตำบล
หนองบัวโดยแต่งตั้งปลัดเทศบำลเป็นประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำร
เทศบำลตำบลหนองบัวที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร
6.2 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ ำ รำชกำรเทศบำลต ำบลหนองบั ว โดย
ประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำร หัวหน้ำส่วนและผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบงำนกำร
เจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร
6.3 ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรเทศบำลตำบล
หนองบั ว เพื่ อกลั่ น กรองกำรประเมิน ผลกำรปฏิ บั ติรำชกำรที่ ผู้ บั งคับ บั ญ ชำได้พิ จำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ ำที่ ให้
คำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรปริมนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
6.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรเทศบำลตำบล
หนองบัวรวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่คณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลหนองบัว

-246.5 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลหนองบัวพิจำรณำทบทวนผล
กำรพิจ ำรณำกำรประเมิน ผลกำรปฏิบั ติรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลั่ นกรองกำรประเมิน ผลกำรปฏิบั ติ
รำชกำรของข้ ำ รำชกำรเทศบำลต ำบลหนองบั ว เสนอมำ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ในประกำศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลหนองบัวเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลหนองบัว พ.ศ. 2560
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลำ มีนำคม - เมษำยน และ กันยำยน - ตุลำคม
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ เทศบำลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

-251. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้กำรบันทึกบัญชี กำรจัดทำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทำง
เดีย วกัน และสอดคล้ องกับ กำรปฏิ บั ติงำนในระบบบั ญ ชีคอมพิ ว เตอร์ ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง เทศบำลตำบลหนองบัว จัดทำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยให้ควำมรู้
ควำมเข้ ำใจในกำรปฏิบั ติ ท ำให้ เกิดควำมคุ้มค่ำและมีป ระสิ ท ธิภ ำพลดข้ อผิ ดพลำดในกำรเบิกจ่ ำยเงินตำม
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และดำเนินงำนตำมขั้นตอนของระเบียบประกำศกระทรวงมหำดไทย
และหนั งสื อสั่ งกำรที่เกี่ย วข้ อง ซึ่งถือเป็ น เรื่องส ำคัญ ที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจะต้ องทำตำมกฎหมำย
ระเบียบ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง เทศบำลตำบลหนองบัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลังเทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
จัดทำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยตำมงบประมำณแยกหมวดรำยจ่ ำย แยกแผนงำน แยกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบำลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศและหนังสือ
สั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร และเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน

-2610.3 เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบงบประมำณ
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
2. หลักการและเหตุผล
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 52 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์ กำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองทีดี โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนจัดให้
มีกำรรับฟังและสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร เพื่อปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี และได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องทุกปีนั้นเพื่อให้กำรประเมินบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดีเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้ อยเกิดประโยชน์ สุขต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภำรกิจขององค์ กรมี
ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและตอบสนองควำมต้ องกำรของประชำชนได้
อย่ำงแท้จริง หรืออย่ำงน้อยมีผลกำรประเมินไม่ ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เทศบำลตำบลหนองบัวจึงได้จัดทำโครงกำร
ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนหรื อ ลดขั้น ตอนกำรท ำงำนหรือกำรบริก ำร เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรของ
ประชำชนโดยยึดกรอบแนวทำงกำรพัฒ นำกำรบริห ำรจัดกำรที่ดีขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและอำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำลตำมกฎหมำยเป็นสำคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชน
3.2 เพื่ออำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
3.3 เพื่อรับฟังและสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในกำรทำงำนของเทศบำลตำบลหนองบัวให้สั้นลง
4.2 ประชำชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัว
4.3 ประชำชนนอกพื้นที่ และประชำชนทั่วไป
4.4 พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลหนองบัว
4.5 ผู้บังคับบัญชำมอบอำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมัติ และกำรปฏิบัติ
รำชกำรใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร

-276.2 ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อสำรวจงำนบริกำรที่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลำในกำรให้ บ ริ ก ำรที่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ได้ จ ริ งและพิ จ ำรณำงำนในภำรกิ จ ว่ ำ เรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบอำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำร
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
6.3 ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร และประกำศกระบวนงำนบริกำรประชำชน
ที่นำยกเทศมนตรีมอบอำนำจให้ รองนำยกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบำลให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไปพร้ อม
ทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรให้ประชำชนทรำบ
6.4 มี ร ะบบกำรรั บ ฟั งข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรือ มี ก ำรสอบถำมจำกภำคประชำชน และน ำผลดั งกล่ ำวมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร
6.5 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกเทศมนตรีและผู้บริหำรทรำบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สำนัก ในเทศบำลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชำชนได้ รั บ ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่ อขอรับบริกำร และมีควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
10.2 กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมคล่องตัว และบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน
10.3 กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล_องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร
10.4 ทำให้ภำพลักษณ์ของเทศบำลตำบลเขำพระงำมเปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีขึ้นและทำให้ ประชำชนมี
ควำมศรัทธำต่อคณะผู้บริหำรมำกยิ่งขึ้น

-281. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งกำรพิจำรณำเลือก/
มอบหมำยภำรกิจและขอบข่ำยของควำมรับผิดชอบที่จะมอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ จะพิจำรณำถึง
ควำมสำคัญ คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรที่จะดำเนินกำรเรื่องนั้นเป็นอย่ำงดี ด้วยควำมรอบคอบและ
เหมำะสม เพื่อให้กำรบริหำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร ดังนั้น กำรดำเนินกำรของหน่วยงำนต้อง
มีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ที่กำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน_สุขของ
ประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุม้ ค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจ กำรอำนวยควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำนซึ่งเป็นหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำบลหนองบัว ภำยใต้กรอบอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย
กำหนดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร
4. เป้าหมาย
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติ อนุญำต สั่งกำร แต่งตั้ง มอบหมำย คณะผู้บริหำร
ปลัดเทศบำล เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร
6.2 ดำเนินกำรออกคำสั่งฯ
6.3 สำเนำคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมำย
ทรำบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนรำชกำรทุกส่วน
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
กำรบริหำรรำชกำร กำรดำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนกำรอำนวย
ควำมสะดวกและกำรให้บริกำรประชำชน/บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้กำหนดดัชนีใน
กำรประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรดำเนินงำนของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำงๆ ที่
เอื้อให้เกิดกำรทุจริต ดังนั้น วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่นำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร โดยกำรสร้ำงควำม
ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กร ของ
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรดำเนินงำนก็ตำม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำง
แนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกำกร
ทุจริตและปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบำลตำบลหนองบัว จึงได้จัดทำมำตรกำร “จัดทำข้อตกลง
กำรปฏิบัติรำชกำร” ที่กำหนดดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นกำรพัฒนำวิธีกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะนำไปสู่กำรยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำร (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลำกรในองค์กรปฏิบัติตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว

-306. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำรท้องถิ่นที่
มีดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรทรำบ
6.3 ประชำสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง เทศบำลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีกำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหนองบัว”
2. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1
บัญญัติว่ำกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของส่ วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ดี โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่งให้
คำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำม ตรวจสอบ
และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ ละภำรกิจ ประกอบกับ พระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 12กำหนดไว้ว่ำ เพื่อประโยชน์ใน
กำรปฏิบัติรำชกำรให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมำตรกำรกำกับกำรปฏิบัติ
รำชกำร โดยวิธีกำรจัดทำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอื่นใด เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบใน
กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร รวมทั้ งมำตรำ 45 ก ำหนดให้ ส่ ว นรำชกำร จั ด ให้ มี ค ณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระด ำเนิ น กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่ วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึง
พอใจของประชำชนผู้ รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่กำหนด
เทศบำลตำบลหนองบัว จึงได้จัดให้มีกำรจัดทำข้อตกลงและติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดยมีกำรลงนำมใน
ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงนำยกเทศมนตรีตำบลหนองบัวกับปลัดเทศบำลตำบลหนองบัว และหัวหน้ำ
สำนักปลัด/ผู้อำนวยกำรกอง และให้มีกำรลงนำมจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลหนองบัว

-313. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้ อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่ วยงำนระดับสำนัก/กอง/ฝ่ำย
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 เพื่อให้หน่วยงำนระดับสำนัก /กอง/ฝ่ำย มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีกำร และรำยละเอียด
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมกรอบและแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับสำนัก /กอง/ฝ่ำย ตำมข้อตกลงกำร
ปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2561
3.4 เพื่อให้หน่วยงำนระดับสำนัก/กอง/ฝ่ำย สำมำรถจัดเตรียมเอกสำร และหลักฐำนของตัวชี้วัดผล
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
เทศบำลตำบลหนองบัว ได้ทำข้อตกลงผลงำนกับผู้ ใต้บังคับบัญชำเป็ นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน
โดยจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ำย เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติ
รำชกำรดังกล่ำวบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด และรับ
สิ่งจูงใจตำมระดับ ผลงำน โดยได้มีกำรลงนำมบันทึ กข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ ำงนำยกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบำล และปลัดเทศบำลกับหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด พร้อมคณะทำงำนได้ร่วมกันพิจำรณำและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรแต่ละมิติ ดังนี้
1) กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน
2) กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
3) กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจ
4) กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5) กำรอำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
6) กำรพัฒนำควำมรู้และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
วิธีติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ และผู้ปฏิบัติงำนทรำบ และทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548
1.2 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดให้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเหมำะสม เช่น
- ศึกษำข้อมูล และเอกสำรหลักฐำนต่ ำงๆ เช่น รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกำรตำม
ตัวชี้วัด เป็นต้น

-32- ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยกำรประสำนงำนกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้ อ มู ล เพื่ อให้ กำรด ำเนิ น กำรเป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยที่ ก ำหนด และกำรมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริห ำรของ
หน่วยงำนในกำรกำกับดูแลและติดตำมผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
1.3 รับฟังควำมคิดเห็นของหน่ วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ ำหมำย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน
1.5 ประสำนงำนกับหน่ วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร กรณีที่กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรในเบื้องต้ นไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด เพื่อหำแนวทำงแก้ ไขให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว
6. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รับ
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
5
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีมำก
4
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดี
3
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับพอใช้
2
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับปรับปรุง
1

-331. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนำจข้ำรำชกำรในหน่วยงำนกระทรวงมหำดไทย ทั้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดำเนินกิจกำรเป็ นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพตำม
อำนำจหน้ำที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมำย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้ อานาจขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของกำร
ทุจริตจะเกี่ยวข้ องกับกำรใช้จ่ำยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมำยระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักกำรเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงำน
ทั้งส ำนั กงำนคณะกรรมกำรตรวจเงิน แผ่ นดิน (สตง.) และคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่สำคัญดังนั้น เทศบำลตำบลหนองบัวจึงได้มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่ วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระ
ที่มีหน้ำที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่ วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลหนองบัวจำกหน่วยงำนภำครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งจำกผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อำทิ
- กำรรับกำรตรวจจำกสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
- กำรรั บ กำรตรวจจำกคณะท ำงำนตรวจประเมิ น มำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี หรื อ
คณะทำงำน LPA จังหวัด
- กำรรับกำรตรวจจำกสำนักงำน ป.ป.ท. ตำมโครงกำร ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ

-349. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง เทศบำลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบำลตำบลหนองบัวให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล
ตำบลหนองบัวจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบำลตำบลหนองบัวมีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่ วม
โดยเปิ ด โอกำสให้ ป ระชำชนสำมำรถเสนอเรื่อ งร้อ งเรีย น แจ้งเบำะแส เสนอข้อ คิด เห็ น ซึ่ งสำมำรถยื่ น ค ำ
ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท์ หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพื่อให้
กำรดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียนประจำเทศบำลตำบลหนองบัว รวมถึง
จัดทำคู่มือดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของเทศบำลตำบลหนองบัวขึ้น เพื่อดำเนินกำรมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้
รับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเป็นไปตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทำคู่มือดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของเทศบำลตำบลหนองบัว
6.3 จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบำลตำบลหนอง
บั ว ให้ ผู้ รั บ บริ ก ำร ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย คู่ สั ญ ญำ ประชำชนทั่ ว ไป หน่ ว ยงำนภำยนอกตลอดจนบุ ค ลำกรภำยใน
หน่วยงำน สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและขั้นตอนดังกล่ำวได้ตรงกับควำมต้องกำร

-357. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบำล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของเทศบำล
ตำบลหนองบั ว ตำมคู่ มือด ำเนิ น กำรเรื่อ งร้องเรียนของเทศบำลตำบลหนองบัว โดยปฏิ บั ติตำมขั้ นตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง

-361. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหนองบัวให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ณ ที่ทำ
กำรของหน่ ว ยงำนของรั ฐ โดยเรี ย กสถำนที่ ที่ จัด เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ข่ำวสำรและให้ บ ริก ำรว่ำ “ศู น ย์ ข้อ มู ล
ข่ำวสำร” โดยมีเจตนำรมณ์ให้ประชำชนมีโอกำสอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรได้รับข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร
ต่ำงๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด เทศบำลตำบลหนองบัวจึงได้
ให้มีสถำนที่สำหรับประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเทศบำล
ต ำบลหนองบั ว ให้ บ ริ ก ำร ณ ศู น ย์ บ ริ ก ำรร่ ว มเทศบำลต ำบลหนองบั ว โดยมี งำนศู น ย์ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล ฝ่ ำ ย
ประชำสัมพันธ์ กองวิชำกำรและแผนงำน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดู
ได้ เพื่อประชำชนจะได้สำมำรถรับรู้สิทธิและหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและใช้ สิทธิทำง
กำรเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง ในกำรรักษำประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทำงให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลxxx
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเทศบำลตำบลหนองบัว จำนวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลหนองบัว (ภำยในศูนย์บริกำรร่วม เทศบำลตำบลหนองบัว)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและจัดสถำนที่ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูล
6.2 มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีกำรจัดวำงเอกสำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน
กำรจัดหำพัสดุ กำรคำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตำมรำยกำรที่กำหนด
6.4 มีกำรจัดประชุ มให้ควำมรู้แก่บุคลำกรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
6.5 มีกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
6.6 มีบริกำรอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริกำรประชำชนทั่วไป

-376.7 มีกำรจัดเก็บสถิติผู้มำรับบริกำรและสรุปผลเสนอผู้บริหำร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลหนองบัว

-381. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระรำชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 ก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร
อำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำรและอื่นๆ ดังนั้น เทศบำลตำบลหนองบัวจึงได้จัดทำมำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรที่สำคัญและหลำกหลำย” ขึ้น เพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่
และเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลหนองบัว ได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข้ำวสำรที่สำคัญและเข้ำถึงง่ำย
3.2 เพื่อให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย
3.3 เพื่อให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข้ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่ำงๆ เผยแพร่ต่อประชำชนในพื้นที่ และเข้ำถึงได้โดยสะดวกมำกกว่ำ 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบำลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรประเภทต่ำงๆ เผยแพร่ให้ประชำชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนำท้องถิ่น
- งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
- แผนกำรดำเนินงำน
- แผนอัตรำกำลัง
- แผนกำรจัดหำพัสดุ
- ประกำศสอบรำคำ/ประกวดรำคำ
- สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ข้อมูลรำยรับและรำยจ่ำย
- งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
- รำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรท้องถิ่น
- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
- รำยงำนผลคะแนนกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร
- ผลสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

-398. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลตำบลหนองบัว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับกำรเผยแพร่

-401. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ ข้อมูลข่ า วสารด้ า นการเงิน การคลัง พั สดุ และทรัพ ย์ สิน ของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
กำรบริหำรงำนรำชกำรในปั จจุบัน ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและมีบทบำทอย่ำงมำกในกำร
บริหำรงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่นในด้ำนต่ำงๆ กำรบริหำรงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นต้องสำมำรถตรวจสอบได้
ต้องมีควำมโปร่ งใส ต้ องให้ป ระชำชนได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ในกำรดำเนินกิจกรรมต่ ำงๆ เพื่อเป็ นกำร
ป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภำครัฐและภำคประชำชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏิบัติงำนให้ประชำชนได้รับรู้ เพื่อประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติงำนของ
ภำครัฐเพื่อส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐเสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐให้
มีควำมเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในกำรป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบในภำครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนภำยในเขตเทศบำล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงบประมำณ รำยกำรบัญชีรับจ่ ำยเงินประจำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ ำง
จัดหำพัสดุต่ำงๆรวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับกำรชำระภำษีท้ องถิ่น และกำรรับเรื่องร้ องเรียนทำงด้ำน
กำรเงิ น กำรคลั ง ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ ข องเทศบำลต ำบลหนองบั ว และปิ ด ประกำศข้ อ มู ล ดั งกล่ ำ วที่ บ อร์ ด
ประชำสัมพันธ์ของเทศบำลตำบลหนองบัว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบำลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชำชนได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรที่ ส ำคั ญ ของทำงรำชกำร ประชำชนมี โ อกำสได้ ต รวจสอบกำร
บริหำรงำนของเทศบำลทำให้ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน

-411. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลหนองบัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบำลตำบลหนองบัว เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เน้นกำรให้บริกำรประชำชน และมีเป้ำหมำยให้มีกำร
บริกำรประชำชนในด้ ำนต่ำงๆ ที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชำชนผู้รับบริกำรโดยตรง โดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภำระของประชำชนเป็ นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนบริกำรเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำร
อำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เทศบำลตำบลหนองบัวจึงมีกำรจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จำกประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนต่ำงๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง
หรือนำมำเป็นข้อมูลในกำรทำแผนงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป
3.2 เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร ณ สำนักงำนเทศบำลตำบลหนองบัว
3.3 เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุลำกรของเทศบำลกับประชำชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำกประชำชนในพื้นที่ที่ได้รับควำมเดือดร้อนรำคำญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยกำรปฏิบัติรำชกำรต้องสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด สร้ำงควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองตำมควำมคำดหวัง /ควำมต้องกำรของ
ประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสมและ
มีกำรจัดเตรียมระบบกำรแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำและผลกระทบใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นตำมมำได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหำตำมควำมจำเป็น
และเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้รอ้ งทรำบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริกำรในวัน เวลำรำชกำรวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทำงร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สำนักงำนเทศบำลตำบลหนองบัว
6.2 ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 039-460 298 ทำงโทรสำรหมำยเลข 039-460 298 ต่อ 16
6.3 ทำงเว็บไซต์
6.4 ทำงไปรษณีย์

-417. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลหนองบัว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดำห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่ำประชำชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรสอดส่องดูแลสังคมและกำรอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำนของเทศบำลตำบลหนองบัว
9.2 สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมเรื่องที่ประชำชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ผู้รอ้ งเรียนทรำบภำยใน 15 วัน

-421. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผ้รู อ้ งเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพรำะกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรทุก
ครั้งจะต้องมีกำรตรวจสอบ กลั่นกรองกำรใช้ อำนำจ โดยกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้รับทรำบข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมำยที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย เมื่อดำเนินกำรตำมขั้นตอนเรื่องกำรร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้รอ้ งรับทรำบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดลดปัญหำทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงถูกต้องโดยกำรนำข้อเสนอแนะจำกหน่ วยตรวจสอบมำ
ปฏิบัติ
3.3 เพื่ อ ให้ ผู้ ร้ อ งได้ รั บ ทรำบขั้ น ตอนของกำรด ำเนิ น กำรเรื่อ งร้ อ งเรีย นร้ อ งทุ ก ข์ แ ละส่ งเสริ ม ภำค
ประชำชนร่วมตรวจสอบกำรดำเนินงำนของทำงรำชกำร
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้รอ้ งเรียนร้องทุกข์ทุกรำย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้ งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำกำร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ 2561 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบำล
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย
10.2 ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียนร้องทุกข์

-431. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลหนองบัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจั ดทำแผนพัฒ นำ ข้อ 7 (2) และข้ อ 9 กำหนดให้ มีองค์ กรและโครงสร้ ำงขององค์ กรจัดทำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมกำรดังนั้น เพื่อให้เทศบำลตำบลหนองบัวใน
ฐำนะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบเทศบำล มี อ งค์ ก รในกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบำลตำบล
หนองบัว โดยสำนักปลัดเทศบำล จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลหนอง
บัวขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ บุ คลำกรของเทศบำลและตัวแทนประชำชนจำกทุกภำคส่ วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ควำมคิดเห็นในกำรจัดทำร่ ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลหนองบัวและแผนพัฒนำสี่ปีเทศบำล
ตำบลหนองบั ว ให้ ส อดคล้ องกับ ประเด็น หลั กกำรพั ฒ นำที่ ประชำคมเทศบำลฯ และคณะกรรมกำรพัฒ นำ
เทศบำลตำบลหนองบัวกำหนดด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลหนองบัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชำคมเทศบำล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลหนองบัวบำงตำแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วำระกำรดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตำมที่ระเบียบฯ กำหนด ในวันที่ 16 กันยำยน 2561 เทศบำลจึงต้องดำเนินกำร
คัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่ำวมำดำรงตำแหน่งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบล
หนองบัวแทนกรรมกำรฯ ที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง ภำยใน 30 กันยำยน 2561 เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดทำแผนพัฒนำ ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กำหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนวิเครำะห์ นโยบำยและแผน ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำล
ตำบลหนองบัว

-4410. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบำลตำบลหนองบัวมีคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลหนองบัวเพื่อเป็น
องค์กรในกำรยกร่ำงหรือจัดทำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลหนองบัวและร่ำงแผนพัฒนำสี่ปี
เทศบำลตำบลหนองบัวเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนำในกำรพัฒนำเทศบำลตำบลหนองบัวควำมต้องกำรของประชำคม
และชุมชนในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว ด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ควำมสำคัญในกำรต่ อต้ำน
กำรทุจริต

-451. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.
2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่ได้กำหนดไว้ รำยงำนต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ ดังนั้น
เพื่อให้กำรปฏิบัติถูกต้องและเป็น ไปตำมที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบำลตำบลหนองบัวจึงได้มีกำรจัดทำและ
รำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กรของเทศบำลตำบลหนองบัว
2. เพื่อสรุปรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้นำยกเทศมนตรีทรำบตำมแบบที่ระเบียบฯ
กำหนด
3. เพื่อรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดินตำมกำหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำนของเทศบำล
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำนของเทศบำล
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อย
3. ผู้บริหำรมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
4. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อย ดำเนินกำรประเมิน
องค์ประกอบตำมแบบ ปย.1 และประเมินผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำมแบบ ปย.2
5. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร ดำเนินกำรรวบรวม เพื่อ
จัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหำร พร้อมจัดส่งรำยงำน
ให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมำณดำเนินกำร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลหนองบัว
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
2. ลดโอกำสควำมผิดพลำด ป้องกันและลดควำมเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชำชนโดยรวม

-471. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังเป็นกำรทำงำนที่ต้องอำศัยระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำร ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีกำรทำงำนต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชำชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ำรเกิ ด ควำมพึ งพอใจสร้ ำงควำมสะดวกให้ แ ก่ ป ระชำชนมำกที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ย บกฎหมำย
ข้อเท็ จ จริง ไม่มีข้อ ผิ ดพลำดบริกำรด้ วยควำมเสมอภำคกัน ไม่เลื อ กปฏิ บั ติเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังเกิดควำมโปร่งใสไม่เกิดกำรทุจริตคอรัปชัน มีกำรทำงำนมีกระบวนกำร
ที่ โปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รำยงำนกำรเงิน จำกหน่ ว ยงำนภำยในและภำยนอกไม่ พ บข้อ บกพร่อ งมี
กระบวนกำรทำงกำรคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชำชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้
3.2 กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุณค่ำและเป็นโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในกำรบริหำรจัดกำรต้องทำอย่ำงเปิดเผยสำมำรถตรวจสอบได้จึงต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขกำร
ทำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ
ควำมถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
6. วิธีดาเนินการ
จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอื่นๆ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิ ดเผยเพื่อให้ ประชำชนทรำบ ณ สำนักงำนเทศบำลตำบลหนองบัว ภำยในเวลำสิบวัน
นับตั้งแต่วันสิ้นปี และจัดทำรำยงำนแสดงผลกำรดำเนินงำนตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อ
นำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น และประกำศสำเนำรำยงำนดังกล่ำวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบทุกสำมเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมำณ 2561 และดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบำลตำบลหนองบัว

-4810.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีกำรพัฒนำกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
10.2 มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็ว เกิดควำมประหยัด
10.3 มีกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่หรือผู้รับบริกำร

-491. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทควำมสำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรู้ของสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมพร้อมที่จะรับภำรกิจ
และกำรจัดบริกำรให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่ำงยิ่ง ประกอบกับกำรให้กำรศึกษำอบรมเป็ นสิ่งสำคัญ
ประกำรหนึ่งที่เทศบำลตำบลหนองบัวได้ดำเนินกำร เพื่อให้สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนำตนเองและสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบำลตำบลหนองบัว จึงได้มีกำรจัดส่งสมำชิก
สภำท้องถิ่นให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนอยู่เสมอ เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและ
สำมำรถนำมำพัฒนำองค์กร พัฒนำท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรทำงำนให้กับสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมเข้ำใจในกำร
ทำงำนตำมบทบำทและอำนำจหน้ำที่
3.2 เพื่อให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ งำนที่ถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภำพในกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลหนองบัวจำนวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในเทศบำลตำบลหนองบัวและหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ ำยบริห ำรงำนบุ คคลตรวจสอบหลั กสู ตรกำรฝึ กอบรมทั้ งภำยในเทศบำลตำบลหนองบัว และ
หน่วยงำนภำยนอก เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนำ
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินกำรเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อส่ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือเข้ำร่วมประชุม หรือดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก /กองงำน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมเสนอประธำนสภำ
โดยผ่ำนนำยกเทศบำล

-506.4 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลดำเนินกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมของสมำชิกสภำท้องถิ่น และรำยงำน
เสนอนำยกเทศบำลทรำบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนปลัด เทศบำลตำบลหนองบัว
10. ผลลัพธ์
10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนตำมบทบำทและอำนำจหน้ำที่
10.2 สมำชิกสภำท้องถิ่นได้รับกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรทำงำนใหม่ๆ
10.3 กำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย
11. ตัวชี้วัด
จำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นของเทศบำลตำบลหนองบัวจำนวน 12 รำย ได้รับกำรฝึกอบรมและศึกษำดู
งำน

