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คำนำ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลหนองบัว มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุปร ะสงค์
สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้

-21) โอกาส แม้ว่าในปั จจุบั นมีหน่ วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำ
ให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริต มาก
ยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนิ นงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุ จริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้ เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า
เป็น เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปั จจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่
มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
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2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก
168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาค

-4ส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2568 ซึ่ งมุ่งสู่ การเป็ น ประเทศที่มี มาตรฐานทางคุ ณ ธรรมจริยธรรม เป็ น สั งคมมิติ ใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ข องชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสู งขึ้นได้นั้น การบริห ารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ การดำเนิ น การขับ เคลื่ อ นด้านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต บั งเกิด ผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2568) เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิ ยม วัฒ นธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

-53. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้ า ราช การ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองบัว รวมถึงประชาชนในตำบล
3) เพื่ อให้ การบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองบัว เป็ นไปตามหลั กบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี (Good
Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลหนองบัว
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบล
หนองบัว
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ ายการเมื อ ง ข้าราชการฝ่ ายบริห าร บุ ค ลากรของเทศบาลตำบลหนองบั ว รวมถึ ง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกั บการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองบัว
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองบัว
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
5) เทศบาลตำบลหนองบั ว มีแผนงานที่มีประสิ ทธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทำการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

-65. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองบัวรวมถึง
ประชาชนในตำบล มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2) เทศบาลตำบลหนองบัว สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลหนองบัว ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) เทศบาลตำบลหนองบัว มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2568)
เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
มิติ
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1) โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

50,000

50,000

50,000

50,000

1) โครงการอบรมเยาวชนอาสาพัฒนา
ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

50,000

50,000

50,000

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.2 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น
1.3 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน

1) ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างของเทศบาล
2) โครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองบัว

หมาย
เหตุ

-8-

มิติ
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2565
ปี 2566
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

ปี 2567
ปี 2568
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

1) กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

1) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”
2) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
3) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี

-

-

-

-

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

1) กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

-

-

-

-

2) มาตรการการมอบอำนาจอนุมตั ิ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการ
1) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการของเทศบาล
ตำบลหนองบัว”
3) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ”
4) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการจริต

หมาย
เหตุ
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มิติ
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ 1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล
เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มสี ่วน หนองบัว ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
2) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

3) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของ เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง

-

-

-

-

1) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลหนอง
บัว

-

-

-

-

2) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผรู้ ้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ

-

-

-

-

1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-10มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1) โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

2) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-11มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ
เสริมสร้าง
สภาท้องถิ่น
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

หมาย
เหตุ

-12ชื่อ โครงการ : ฝึ กอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติงานให้ กับ พนั ก งานเทศบาล พนั กงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
ในสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกระแสของเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว การคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้เลือกใช้ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน
ส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายที่มากขึ้ นเป็นเงาตามตัว ในขณะที่รายได้ของประชาชนกลับมีแนวโน้มในด้าน
ตรงข้ามกัน ซึ่งจำเป็นที่ประชาชนต้องมีการพัฒนาตนเองให้สามารถเตรียมรับกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มสมาชิก การหาช่องทาง
ในการลดรายจ่าย ตลอดจนหาช่องทางเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ ตามปัจจัยที่ชุมชนมีอยู่ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลหนองบัว ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการนี้ขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำความรู้ที่
ได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานกับท้องถิ่นอื่น นำปรับใช้ให้เกิดชุมชนมีอยู่ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเทศบาล พนั ก งานครู เทศบาล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับเทศบาลตำบลหนองบัว
3. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อส่ งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒ นาตนเอง พัฒ นาชุมชนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อให้บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

-132. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568)
8. งบประมาณดำเนินการ
10,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การปฏิบั ติงานของพนั กงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลู กจ้างประจำและพนักงานจ้างของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพดีขึ้น
2. ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เพิ่มเติม สามารถนำมาปรับใช้สำนักงานได้
3. ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
4. ให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒ นาตนเอง พัฒ นาชุมชนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. ให้บุคลากรเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
6.ให้บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นตนเอง

-14ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว
2. หลักการและเหตุผล
ในสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกระแสของเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว การคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้ เลือกใช้ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน
ส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะที่รายได้ของประชาชนกลับมีแนวโน้มในด้าน
ตรงข้ามกัน ซึ่งจำเป็นที่ประชาชนต้องมีการพัฒนาตนเองให้ สามารถเตรียมรับกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มสมาชิก การหาช่องทาง
ในการลดรายจ่าย ตลอดจนหาช่องทางเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ ตามปัจจัยที่ชุมชนมีอยู่ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลหนองบัว ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการนี้ขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำความรู้ที่
ได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานกับท้องถิ่นอื่น นำปรับใช้ให้เกิดชุมชนมีอยู่ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล หนองบัว
2. เพื่อให้ผู้บริหารได้รับความรู้และประสบการณ์จาการศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
เทศบาลตำบลหนองบัว
3. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒ นาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อให้บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์
ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร

-154. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568)
8. งบประมาณดำเนินการ
10,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การปฏิบัติงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวมีประสิทธิภาพดีขึ้น
2. ผู้บริหารได้รับความรู้เพิ่มเติม สามารถนำมาปรับใช้สำนักงานได้
3. ผู้บริหารงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
4. ให้ บุ คลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒ นาตนเอง พัฒ นาชุมชนตามแนวปรัช ญาเศรษ ฐกิจ
พอเพียง
5. ให้บุคลากรเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
6.ให้บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นตนเอง

-16ชื่อโครงการ : อบรมเยาวชนอาสาพัฒนาร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งในองค์กรเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒ นาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กเติบโตเป็ นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒ นาของโลก ที่เน้นด้านเศรษฐกิจ วัตถุนิยม และบริโภคนิยมใน
ประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนไทย ทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสังคมโดยรอบ ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศที่เน้นการ
เจริญเติบโตดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อปัญหาความไม่เป็นธรรมและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาที่ไม่
สมดุล ประชาชนละทิ้งถิ่นฐานอพยพเข้าสู่ต่อเมือง ขาดจิตสำนึกรักท้องถิ่นสภาพเศรษฐกิจที่รัดตัว กดดันต้องให้
พ่อ/แม่ ทำงานหนัก ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก หรือเลี้ยงดูในแบบที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
และเยาวชน การปรับตัวเข้ากับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมประกอบกับสื่อที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางทีมิได้สำนึกถึงผล
ที่ตามมาจากการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่กระตุ้นยั่วยุ และ/หรือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นนักบริโภค
แฟชั่น ก่อให้เกิดปัญหาเด็กติดเกมส์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเสพยาเสพติดติด การเล่นการพนัน
ความรุนแรงและการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน เป็นต้น เด็กและเยาวชนตำบลหนองพลับ มีหน้าที่ดูแลให้การ
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มีการศึกษาและเรียนรู้ เรื่องยาเสพติด จึงได้จัดโครงการอบรม
เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองพลับรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด ทำให้รู้สถานการณ์
ของยาเสพติด
3.2 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการต่อต้านและเร่งปราบปรามยาเสพติด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบล และเกิดเครือข่ายมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล
5. พื้นที่ดำเนินการ
เด็กและเยาวชนในเขตตำบลหนองบัว

-176. วิธีดำเนินการ
1.ประชุมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารและมอบหมายหน้าที่ให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3.ดำเนินการตามโครงการ
4.รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568)
8. งบประมาณดำเนินการ
50,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด
2.เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด ปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาอันอาจะเกิดขึ้นได้กับตนเองและคนรอบข้าง
3.มีเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลับห่างไกลยาเสพติด และขยายผลต่อเนื่องไปยังเยาวชนใน
ตำบล
4.มีกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับฝ่ ายปกครองในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

-18มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จั ดทำยุ ท ธศาสต์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบั บ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2568 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน_ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู_การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มงุ่ เน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่น การพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำ
ได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ

-19ให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปจั จัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถ
เกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จำนวนมาก และมากกว่ าคนทำงานในหน่ วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็ นไปได้สู งที่คนทำงานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานใน
ท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจำเป็ นที่ผู้บริห าร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็ นรูปธรรม
ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นบริห ารงานด้ วยความ
โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริห ารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีห รือหลักธรรมาภิบาล
บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-206.8 รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-211. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศบาลตำบลหนองบัวได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บั งคับ บั ญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการจังหวัดจัน ทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลหนองบัวด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลด้ า นการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นมี ค วามโปร่ ง ใส เป็ น ธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการเทศบาลตำบลหนองบัว
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลตำบล
หนองบัวโดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการ
เทศบาลตำบลหนองบัวที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการเทศบาลตำบลหนองบั ว โดย
ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลตำบล
หนองบัวเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ

-226.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลตำบล
หนองบัวรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลหนองบัว
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ าราชการเทศบาลตำบลหนองบัวพิจารณาทบทวนผล
การพิจ ารณาการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการของข้ า ราชการเทศบาลตำบลหนองบั ว เสนอมา โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต ามที่ ก ำหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการเทศบาลตำบลหนองบัวเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการเทศบาลตำบลหนองบัว พ.ศ. 2560
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

-231. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดีย วกัน และสอดคล้ องกับ การปฏิ บั ติงานในระบบบั ญ ชีค อมพิ วเตอร์ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้ าใจในการปฏิบั ติ ทำให้ เกิดความคุ้มค่าและมีป ระสิ ท ธิภ าพลดข้ อผิ ดพลาดในการเบิกจ่ ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนั งสื อสั่ งการที่เกี่ย วข้ อง ซึ่งถือเป็ น เรื่องสำคัญ ที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจะต้ องทำตามกฎหมาย
ระเบียบ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว
5. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

-2410.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้
มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพื่อให้การประเมินบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็ นไปด้วยความเรียบร้ อยเกิดประโยชน์ สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจขององค์ กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองบัวจึงได้จัดทำโครงการ
ปรั บ ปรุ งกระบวนการทำงานหรื อ ลดขั้น ตอนการทำงานหรือการบริก าร เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒ นาการบริห ารจัดการที่ดีขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลหนองบัวให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัว
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลหนองบัว
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

-255. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้ จ ริ งและพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ าเรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้ รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้ อม
ทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มี ร ะบบการรั บ ฟั งข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรือ มี ก ารสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดั งกล่ าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สำนัก ในเทศบาลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้ รั บ ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่ อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล_องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

-261. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้อง
มีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน_สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองบัว ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมาย
ทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน

-2710. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้าง
แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากร
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว

-286. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองบัว”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้ าที่ของส่ วนราชการต้องใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่ างยิ่งให้
คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ งมาตรา 45 กำหนดให้ ส่ ว นราชการ จั ด ให้ มี ค ณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระดำเนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่ วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้ รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด
เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวกับปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว และหัวหน้า
สำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองบัว

-293. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้ อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่ วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก /กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก /กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย
เทศบาลตำบลหนองบัว ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็ นลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจน
โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับ ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่ างนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่ างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการดำเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น

-30- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้ อ มู ล เพื่ อให้ การดำเนิ น การเป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ ก ำหนด และการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริห ารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่ วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่ วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้ นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว
6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
5
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
4
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
3
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
2
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง
1

-311. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็ นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้ อำนาจขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสำนั กงานคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญดังนั้น เทศบาลตำบลหนองบัวจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองบัวจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรั บ การตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี หรื อ
คณะทำงาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-329. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตำบลหนองบัวให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลหนองบัวจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่อ งร้อ งเรีย น แจ้งเบาะแส เสนอข้อ คิด เห็ น ซึ่ งสามารถยื่ น คำ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพื่อให้
การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำเทศบาลตำบลหนองบัว รวมถึง
จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนองบัวขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนองบัว
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
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6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนอง
บั ว ให้ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย คู่ สั ญ ญา ประชาชนทั่ ว ไป หน่ ว ยงานภายนอกตลอดจนบุ ค ลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตำบลหนองบั ว ตามคู่ มือดำเนิ น การเรื่อ งร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนองบัว โดยปฏิ บั ติตามขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

-341. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบัวให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำ
การของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยเรี ย กสถานที่ ที่ จัด เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ข่าวสารและให้ บ ริก ารว่า “ศู น ย์ ข้อ มู ล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลหนองบัวจึงได้
ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตำบลหนองบั ว ให้ บ ริ ก าร ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มเทศบาลตำบลหนองบั ว โดยมี งานศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู
ได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลxxx
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองบัว จำนวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดำเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบัว (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลหนองบัว)
6. วิธีดำเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ ความรู้แก่บุคลากรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบัว

-361. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองบัวจึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข้าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข้าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
- แผนการดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหนองบัว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

-381. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ ข้อมูลข่ า วสารด้ า นการเงิน การคลัง พั สดุ และทรัพ ย์ สิน ของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปั จจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่ งใส ต้ องให้ป ระชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่ างๆ เพื่อเป็ นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้ าง
จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษีท้ องถิ่น และการรับเรื่องร้ องเรียนทางด้าน
การเงิ น การคลั ง ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องเทศบาลตำบลหนองบั ว และปิ ด ประกาศข้ อ มู ล ดั งกล่ า วที่ บ อร์ ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหนองบัว
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส ำคั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โ อกาสได้ ต รวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

-391. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลหนองบัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลหนองบัว เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้ านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็ นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชน เทศบาลตำบลหนองบัวจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและ
เร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้ งทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 039-460 298 ทางโทรสารหมายเลข 039-460 298 ต่อ 16
6.3 ทางเว็บไซต์
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6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัว
9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้รอ้ งเรียนทราบภายใน 15 วัน

-411. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผ้รู อ้ งเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้ อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้รอ้ งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่ วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่ อ ให้ ผู้ ร้ อ งได้ รั บ ทราบขั้ น ตอนของการดำเนิ น การเรื่อ งร้ อ งเรีย นร้ อ งทุ ก ข์ แ ละส่ งเสริ ม ภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดำเนินการ
ผู้รอ้ งเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้ งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 – 2568
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล
9. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

-421. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลหนองบัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจั ดทำแผนพัฒ นา ข้อ 7 (2) และข้ อ 9 กำหนดให้ มีองค์ กรและโครงสร้ างขององค์ กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองบัวใน
ฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบเทศบาล มี อ งค์ ก รในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบล
หนองบัว โดยสำนักปลัดเทศบาล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนอง
บัวขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ บุ คลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทำร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ตำบลหนองบั ว ให้ ส อดคล้ องกับ ประเด็น หลั กการพั ฒ นาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒ นา
เทศบาลตำบลหนองบัวกำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวบางตำแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เทศบาลจึงต้องดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
หนองบัวแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 2565 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กำหนด
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล
ตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตำบลหนองบัวมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวเพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตำบลหนองบัวเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่ อต้าน
การทุจริต

-441. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็น ไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลหนองบัวจึงได้มีการจัดทำและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลหนองบัว
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่ระเบียบฯ
กำหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกำหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาล
5. พื้นที่ดำเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาล
6. วิธีดำเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณดำเนินการ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

-461. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ งพอใจสร้ างความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ยบกฎหมาย
ข้อเท็ จ จริง ไม่มีข้อ ผิ ดพลาดบริการด้ วยความเสมอภาคกัน ไม่เลื อ กปฏิ บั ติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรัปชัน มีการทำงานมีกระบวนการ
ที่ โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บข้ อ บกพร่อ งมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุณค่าและเป็นโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิ ดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ภายในเวลาสิบวัน
นับตั้งแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นกำหนด เพื่อ
นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2565 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

-481. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึ กษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญ
ประการหนึ่งที่เทศบาลตำบลหนองบัวได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้มีการจัดส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวจำนวน 12 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทั้งในเทศบาลตำบลหนองบัวและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 ฝ่ ายบริห ารงานบุ คคลตรวจสอบหลั กสู ตรการฝึ กอบรมทั้ งภายในเทศบาลตำบลหนองบัว และ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก /กองงาน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกเทศบาล

-496.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศบาลทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลหนองบัว
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองบัวจำนวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน

