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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

โครงการที่ 1
1.
2.

ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การบริหาร
ราชการ ต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน กล่าวคือ ต้องมีเป้าหมายเพื่อเกิดความผาสุขและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ
โดยมีแนวทาง ดังนี้
1. ก าหนดภารกิ จ ของส่ ว นราชการต้ อ งท าไปเพื่ อ ความผาสุ ข ของประชาชนและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และแนวนโยบายของรัฐบาล
2. ต้องปฏิบัติไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้
3. ก่อนเริ่มดาเนินการ ต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดี และผลเสียให้ครบถ้วน ด้วยความโปร่งใส
ภารกิจใดมีผลกระทบต่อประชาชน ตั้งรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะ
ได้รับ
4. เป็ น หน้ า ที่ต้ อ งรับฟั งความคิ ด เห็ น ความพึ ง พอใจของสั งคม และประชาชน ที่ ได้รับ
บริการเพื่อนามาปรับปรุงเสนอแนะผู้มีอานาจปรับปรุงให้เหมาะสม
5. พบปั ญ หาอุ ป สรรคการด าเนิ น การ ให้ รี บ แก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคโดยเร็ ว หากพบว่ า
ปัญหาอุปสรรคเกิดจากส่วนราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ รีบแจ้งให้ส่วนราชการเกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 9 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 บั ญ ญั ติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ก ฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
จึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่ง ได้ร วบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตาบลบ้านเขว้า โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิท าง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป

120
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลบ้านเขว้า
4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบ้านเขว้า จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มี ก ารจั ด วางเอกสารข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห าร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มี ก ารจัดประชุม ให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ และมีสถานที่พร้อมป้ายแสดงอย่าง ชัดเจน
10.2 จัดวางเอกสาร ดังนี้
(1) แผนพัฒนาเทศบาล แผนดาเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(2) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
(5) รายงานการประชุมสภาเทศบาล
(6) ประกาศสอบราคา,ประกวดราคา สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทุกโครงการ
(7) หลักฐานการเข้าใช้ของประชาชน
(8) แผนอัตรากาลัง
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ :

กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า”

2.

หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิ
บาลความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบเทศบาลตาบลบ้านเขว้า ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและ
การรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบ้านเขว้าขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบเทศบาลตาบลบ้านเขว้าว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 ชุด
3. ประกาศเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการับรองสาเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบ้านเขว้า จานวน 1 ฉบับ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. .... เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับ รองส าเนาข้อมูล
ข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.
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6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7.

ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มี ก ารจัดตั้ง ศูนย์ข้อ มู ล ข่าวสารของราชการ เทศบาลตาบลบ้านเขว้า ณ ส านัก งาน
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
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โครงการที่ 3
1.

ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

2.

หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้ง ความเจริญก้าวหน้ าการ
พัฒ นาศัก ยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง ในปัจ จุบันได้ท วีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิง่ สาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้ง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบ
มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทัง้ เข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
การแก้ปัญหาการทุจริต วิธีการหนึ่งคือการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การดาเนินการของส่วนราชการ จึงได้ตราพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู เช่น ผลการพิจารณาหรือคา
วินิจ ฉัยที่ มี ผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้ง ความเห็นแย้ง และคาสั่ง ที่เกี่ ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา
ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทาบริการสาธารณะ เป็นต้น
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า จึง ได้จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการขึ้น โดยมี เ อกสาร
สาหรับให้ประชาชนได้เข้าดู เช่น แผนพัฒนาเทศบาล งบแระมาณรายจ่ายประจาปี แผนดาเนินงาน แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ถึงแม้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการจะออกบัง คับใช้ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2540 และ
เทศบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้บริการข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอด ปรากฏว่าในแต่ละปีจะมีผู้มาขอข้อมูล
ข่าวสารจานวนน้อย โดยสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการที่ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจใน พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมตรวจสอบการทางานของเทศบาล ทาให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชน เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
จึงได้จัดทากิจกรรม“อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ขึ้น
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ป ระชาชน และบุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า ได้มี ความรู้เ กี่ ยวกั บ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.2 เพื่อให้ประชาชน และบุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า ได้มีความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการขอข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล ผู้นาชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล

5.

พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท

6.

7.
8.
9.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้

โครงการที่ 1
1.
2.

ชื่อโครงการ :
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50
วรรคท้าย กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด นอกจากนั้น พระราชบัญญัติข้อมู ลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ยัง ได้ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่
สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน ของเทศบาล
ให้ประชาชนได้รับทราบ ร่วมตรวจสอบ จะสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ประชาชนจะมี
ความเข้าใจที่ ดีในการบริหารงานของเทศบาล จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดาเนินงานของเทศบาล
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทางานของเทศบาล
ตาบลบ้านเขว้า
4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพั ส ดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โ ดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
6.

วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
(1) แผนพัฒนาเทศบาล
(2) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) แผนการดาเนินงาน
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7.
8.
9.

(4) แผนอัตรากาลัง
(5) แผนการจัดหาพัสดุ
(6) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
(8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(9) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
(10) งบแสดงฐานะทางการเงิน
(11) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
(12) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
(13) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
(14) ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ
และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50
วรรคท้าย กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้ว ยการนั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด นอกจากนั้น พระราชบัญญัติข้อมู ลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ยัง ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่
สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับด้านการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง ของเทศบาลให้ประชาชน
ได้รับทราบ ร่วมตรวจสอบ จะสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ประชาชนจะมีความเข้าใจที่ดีใน
การบริหารงานของเทศบาล จึงได้จัดทามาตรการ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ
และทรั พ ย์ สิ นของเทศบาล และการรั บ เรื่อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การเงิ นการคลั ง ”” เพื่ อ ให้เ จ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติ
3.

วัตถุประสงค์
เพื่ อ เผยแพร่ข้อ มู ล ข่าวสารในการปฏิบัติง านให้ประชาชนได้รับ รู้ เพื่อประชาสัม พันธ์ก าร
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซือ้ จัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงิ น การคลั ง ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ข องเทศบาลต าบลบ้ า นเขว้ า และปิ ด ประกาศข้ อมู ล ดั ง กล่า วที่ บ อร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
7.

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
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8.
9.

งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้ง ความเจริญก้าวหน้ าการ
พัฒ นาศัก ยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง ในปั จ จุบันได้ท วีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกั นและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้ห น่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่ก ารปฏิบัติ กระทรวงมหาดไทย ได้ ส นับ สนุนการขับ เคลื่อนแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ดังกล่าว โดยได้แปลงยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ กาหนด
พันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” โดยมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี
“จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50
วรรคท้าย กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12 วรรคท้ายกาหนดให้มีสถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศ เรื่อง สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้ อจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 กาหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สถานที่กลาง
ดาเนินการตามระเบียบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอานวยการของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางดาเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณ
ดังกล่าวให้ทาเท่าที่จาเป็นต่อการปฏิบัติของสถานที่กลาว โดยในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหรือส่วนราชการอื่นที่ตั้งของสถานที่กลาง
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า พิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ จะสามารถป้องกันการ
ทุจริต การสมยอมกันในการเสนอราคม จะสามารถประหยัดงบประมาณได้ จึงได้จัดทา โครงการจัดตั้งและ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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2. เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการบังคับข่มขู่ การสมยอม เกี่ยวกับการ
เสนอราคา ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. เพื่ อ เป็นการดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ ต้องการให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ใสสะอาด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ร่วมกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบ้านเขว้า จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอบ้านเขว้า ณ ที่ว่าการอาเภอบ้านเขว้า
และดาเนินการปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
ขอให้พื้นที่ ที่ว่าการอาเภอบ้านเขว้า
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบ้านเขว้า พิจารณาอนุมัติ
6.2 ดาเนินการดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
6.3 รายงานผลการดาเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
7.

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า 40,000 บาท (ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นในเขตพื้นที่ แห่งละ 40,000 บาท)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตอาเภอ
บ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเสนอราคา และการพิจารณาราคา มีความโปร่งใน
ปราศจากการทุจริต การสมยอม หรือการบังคับข่มขู่
10.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบ้านเขว้า สามารถประหยัดงบประมาณได้
10.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบ้านเขว้า ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการ
ติดต่อประสานงาน
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ :

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน กล่าวคือ ต้องมีเป้าหมายเพื่อเกิดความ
ผาสุขและความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจนประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศ โดยมีแนวทาง ดังนี้
1. การก าหนดภารกิ จ ของส่ว นราชการต้ องท าไปเพื่อความผาสุข ของประชาชนและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และแนวนโยบายของรัฐบาล
2. ต้องปฏิบัติไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้
3. ก่อนเริ่มดาเนินการ ต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดี และผลเสียให้ครบถ้วน ด้วยความโปร่งใส
ภารกิจใดมีผลกระทบต่อประชาชน ตั้งรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะ
ได้รับ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา
50 วรรคท้าย กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด นอกจากนั้น พระราชบัญญัติข้อมู ลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ยัง ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่
สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า พิจารณาแล้วเห็นว่า ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาล
เป็นการดาเนินการ แนวนโยบายแห่ง รัฐ และแนวนโยบายของรัฐบาล เสริม สร้างความโปร่งใสในภารกิจ
ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต จึงได้จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึง การดาเนินงาน และผลงานของเทศบาล
ตาบลบ้านเขว้า
3.2 เพื่ อ กระตุ้นให้ภาคประชารัฐ เข้ามามี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
3.3 เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการสร้างสังคมให้ไม่ทนต่อการทุจริต
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4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
4.2 มีเอกสารในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อย่างน้อยดังนี้
(1) แผนพัฒนาเทศบาล และแผนดาเนินงาน
(2) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) รายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี
(4) รายงานการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้ง
(5) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
(6) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
(7) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(8) แผนอัตรากาลัง 3 ปี

5.

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
(1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลบ้านเขว้าร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
(2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
(3) จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
(4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/
การจัดแถลงข่าว หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
(5) ประกาศผ่านเว็ บ ไซต์/ เว็ บ บอร์ด /เฟสบุ๊ค ที่ มี ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ นงานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานเทศบาล
10.2 ประชาชน ได้ร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล และมีจึตสานึกที่จะร่วมต่อต้าง
การทุจริต และประพฤติมิชอบ

133

โครงการที่ 2
1.
2.

ชื่อโครงการ :

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้
ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจาเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสือ่ ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกั นเป็นสิ่งสาคัญ ทั้ งนี้
เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรูแ้ ละเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
4. เป้าหมาย
เพื่ อ ผลิตสื่อ ประชาสัม พันธ์ เ ผยแพร่ภ ารกิ จ ของเทศบาลต าบลบ้า นเขว้ า ให้แ ก่ ป ระชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
4.1 จัดทาวารสารรายงานประจาปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดาเนินงานของเทศบาล
4.2 จัดทาวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
4.3 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน
4.4 จัดทา Presentation นาเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล
4.5 จัดทาภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์
4.6 จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
4.9 จัดทาของที่ระลึก
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่
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4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.13 จัดทา spot
4.14 เสียงตามสาย
4.15 อื่นๆ
5.
6.

7.
8.
9.

พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
วิธีดาเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดาเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
งบประมาณดาเนินการ
70,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเขว้าเป็นตัวชี้วัด โดยกาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่ จะมี ผลกระทบต่ อความเป็ นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น

ตัวอย่างที่ 1
1.

ชื่อโครงการ :

โครงการประชาคมเพื่อจัดทา ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า 4 ปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา
50 วรรคท้าย กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ ไขเพิ่ ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 2) 2559 ก าหนดให้ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น จัดท าหรือทบทาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
รวมทั้ ง วางแนวทางเพื่ อให้มีก ารปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยหากมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ทั้งนี้ในการจัดทา เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้
ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า ได้จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า 4 ปี (ปี 2561-2564)
และประกาศใช้แล้ว อย่างไรก็ตามในห้วงระยะที่ผ่านมาสถานการณ์เ ปลี่ยนไป ปัญ ห าความต้องการ ความ
เดือดร้อนของประชาชนในชุมชนอาจเปลี่ยนไป โดยที่ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวอาจไม่ได้รับการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า 4 ปี
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่รู้ถึงปัญหาและการแก้ไขดีคือผู้อยู่กับปัญหา ก็
คือชุมชน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างแท้จริง ต้องมาจากความต้องการของประชาชน ซึ่งกระบวนการได้มาของปัญหาความต้องการ ก็
คือ การประชาคม นอกจากนั้น เพื่ อเป็นการแก้ ไขปัญ หาความเดือนร้อยของประชาชนในชุม ชน อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงได้จัดทา โครงการประชาคมเพื่อจัดทา ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลบ้านเขว้า 4 ปี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ รั บ ปัญ หา ความต้ อ งการ ของประชาชน และน ามาทบทวนแก้ ไ ขแผนพัฒ นา
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า 4 ปี (2561-2564)
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3.2 เพื่ อ น าเสนอโครงการต่ า งๆ ที่ เ สนอโดยเทศบาล หรื อ ส่ ว นราชการ ที่ จ าเป็นต้อง
ดาเนินการและต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ
3.3 เพื่อให้การดาเนินการทบทวนแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า 4 ปี (25612564) ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และเป็นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน จานวน 6 ชุมชน ๆ ละ 1 ครั้ง
2. ประชาคมท้องถิ่นระดับตาบล จานวน 1 ครั้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) ทุกห้วยเดือนเมษายน - มิถุนายน
8. งบประมาณดาเนินการ
70,000 บาท
9.

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เทศบาลตาบลบ้านเขว้า มีแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี ที่เป็นปัจจุบัน และใช้เป็นกรอบใน
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ประชาชนในมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน พัฒนาเทศบาล
4. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
และเพื่อประโยชน์ของประชาชน
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โครงการที่ 2
1.
2.

ชื่อโครงการ :

การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลบ้านเขว้า

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบ้นเขว้า เป็นหน่วยงานภาครัฐทีเ่ น้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผูร้ ับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลบ้านเขว้า จึงมี การจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุ ก ข์เ พื่อ ไว้สาหรับ รับเรื่อ งร้องเรียน/ร้องทุก ข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบล
บ้านเขว้า
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจาเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4489 1097 ทางโทรสารหมายเลข 0 4489 1143
6.3 ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า WWW.BANKHWAO.GO.TH
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7.
8.
9.

6.4 ทางไปรษณีย์
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มี ส ถิ ติ จ านวนเรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ /ร้อ งเรียน ประจ าสัป ดาห์/ประจ าเดื อน ท าให้เ ห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก

โครงการที่ 1
1.
2.

ชื่อโครงการ :
มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึง่
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป็นหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจาก
ภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง
ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ ไ ม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริก าร
ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็นช่ อ งทางในการรับ เรื่องร้อ งเรียน หรื อ รับ ความคิ ดเห็น ข้ อ เสนอแนะจาก
ประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4.
5.

เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
พื้นที่ดาเนินการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า

6.

วิธีดาเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
(1) กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
(2) ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลบ้านเขว้า WWW.BANKHWAO.GO.TH
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
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โครงการที่ 2
1.
2.

ชื่อโครงการ

โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่)

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
และ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้
เทศบาลอานาจและหน้ าที่ ในการจัดระบบการบริก ารสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ข องประชาชน ในท้ องถิ่น
ของตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สัง คม และการรัก ษาความสงบเรียบร้อ ย ด้านการวางแผน การส่ง เสริมการลงทุ น พาณิชยกรรมและการ
ท่ อ งเที่ ยว ด้ า นการบริหารจัด การและการอนุ รัก ษ์ ท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม ด้ า นการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิ จ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ดัง กล่าว ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน ใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จการบ้ า นเมื อ งที่ ดี และให้ คานึ ง ถึ ง การมีส่ ว นร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนดขอบเขต แบบแผน และวิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centered) ซึ่งการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ก็คือ การปฏิบัติราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักอย่างน้อย 7 ประการ
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(6) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(7) มีการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนั้น รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ให้แก่
ประชาชน มุ่งให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่ วถึง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ อีกทั้งนายกเทศมนตรีตาบลบ้านเขว้า มีนโยบายในการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาต าบลบ้านเขว้ า พิ จ ารณาแล้ว เห็น ว่ า การน าส่ว นราชการของเทศบาล ที่ มี ห น้ าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ออกไปให้บริการประชาชนในชุมชนร่วม ก็จะสามารถอานวยความ
สะดวก และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน อีกทั้งหากนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ออกรับ
ฟังปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในชุมชน ก็จะทาให้การบริหารงานของเทศบาลตาบล
บ้านเขว้า เป็นไปในแนวทางเดียวกั น ปัญหาต่าง ๆ หรือความทุกข์ของชุม ชน ก็จะได้รับการพิจารณาแก้ ไข
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนมากที่สดุ และเกิดธรรมาภิบาลใน
การพัฒนาเทศบาล ตามหลักบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
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เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทา “โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่)” ขึ้น
3.

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้แก่ ป ระชาชน บรรเทาภาระความเดือดร้อน ก่ อให้เ กิ ด
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการ
2.2 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทาพัฒนาเทศบาล ลดช่องว่างหรือ
ความเหินห่าง ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.3 เพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ชี้แจงผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านเขว้ า ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ให้ประชาชนได้รับทราบ
2.4 เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ทั้งในส่วนของคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
4.

เป้าหมาย

จัดหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ของเทศบาล ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ส่วนราชการของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า และส่วนราชการอื่น ๆ ออกให้บริการประชาชนในชุมชน รับฟังความ
คิดเห็น ปัญหา ความต้องการของชุมชน เพื่อนามาทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล ตลอดจนประชาสัมพันธ์ชี้แจงผล
การดาเนินงานของเทศบาล ให้ประชาชนได้เข้าใจ
5. วิธีดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
5.2 มีคาสั่งมอบหมายงานต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการ และออกให้บริการ
5.3 ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์
5.4 เชิ ญ ส่ ว นราชการอื่ น ฯ เช่ น การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น สารพั ด ช่ า งชั ย ภู มิ สหกรณ์
ธนาคารออมสิน เป็นต้น เข้าร่วมให้บริการประชาชน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
7. สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
8.
9.

งบประมาณ
70,000 บาท
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 เชิงปริมาณ ออกให้บริการเคลื่อนที่ชุมชนในเขตเทศบาล 6 ชุมชน
9.2 เชิงคุณภาพ
(1) ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ
(2) ประชาชนได้รับทราบผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
(3) ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการ เพื่อให้ผู้บริหารนาไปแก้ไข
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

โครงการที่ 1
1.
2.

ชื่อโครงการ :
มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านเขว้า เป็นส่วนงานที่มอี านาจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิง่ แวดล้อมที่ดเี อื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น
เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลกั ษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิง่ แวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนราคาญ
เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าทีเ่ ร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตาบลบ้านเขว้า
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
5.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรือ่ งเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัตงิ านให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
7.
8.

งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
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9.

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้เห็น
ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องทีป่ ระชาชนแจ้งเหตุ
หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผรู้ ้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิง่ สาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้รอ้ งได้รบั ทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
6.
7.
8.
9.

วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2564)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านเขว้า

งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัตงิ านด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ

โครงการที่ 1
1.
2.

ชื่อโครงการ : โครงการปลุกจิตสานึกการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้ง ความเจริญก้าวหน้ าการ
พัฒ นาศัก ยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง ในปัจ จุบันได้ท วีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมื อง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) กาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” กล่าวคือ ในอีก 5
ปี ข้างหน้า จะมุ่ ง สู่การเป็นประเทศที่มีม าตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกี ยรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
กระทรวงมหาดไทยด าเนิ น การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและ
แนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3
ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
3. สนับ สนุนให้มี “จัง หวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า พิจารณาแล้วเห็นว่า การปลุกจิตสานึก ผู้นาชุมชน กลุ่มพลังมวลชน
และบุคลากรของเทศบาล ให้ร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้รู้เท่าทันการทุจริต
และแห่ง ที่ จ ะแจ้ง เบาะแสการทุ จ ริตแล้ว จะสามารถป้องกั นการทุ จ ริตและประพฤติมิ ชอบ และเป็นการ
ดาเนินการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต และเป็นการดาเนินการตาม นโยบายเน้นหนัก
ของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ จึง
ได้จัดทา โครงการปลุกจิตสานึกการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขึ้น

146
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลุกจิตสานึกของผู้นาชุมชน ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน และบุคลากรของเทศบาล
ตาบลบ้านเขว้า ให้ตระหนึกถึงผลร้ายของการทุจริต และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริง
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้นาชุมชน ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน และบุคลากรของเทศบาล ตาบล
บ้านเขว้า ได้รู้เท่าทันการทุจริต และร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาล
3.3 เพื่อให้ผู้นาชุมชน ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน และบุคลากรของเทศบาล ตาบลบ้านเขว้า
ได้รับรู้ถึงแหล่งที่จะสามารถแจ้งเบาะแส และความปลอดภัย กรณีที่พบการทุจริตจะสามารถแจ้งเบาะแสได้
อย่างถูกต้อง
4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้นาชุมชน ประชาชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน(อสม.) ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเขว้า และบุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
5.
6.

7.

8.
9.

พื้นที่ดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.3

เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
จัดทาโครงการขออนุมัติดาเนินการ
แต่งตั้งคณะทางาน วิทยากร และผู้รับผิดชอบงานอื่นที่จาเป็น
ดาเนินการฝึกอบรมและก่อตั้งเป็นภาคีเครือข่าย
รายงานผลการอบรมให้นายกเทศมนตรีทราบ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
70,000 บาท
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เชิงปริมาณ
(1) จานวนผู้นาชุมชน ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน และบุคลากรของเทศบาลตาบล
บ้านเขว้า ได้รับการอบรม ปีละ ไม่น้อยกว่า 50 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับรู้ถึงผลเสีย ผลกระทบจากการทุจริต ก่อให้เกิดความ
ตระหนัก และมีจิตสานึกที่ดี ที่จะร่วมกันต้านการทุจริงทุกรูปแบบ
(2) ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้เท่าทันการทุกจริตทุกรูปและ และร่วมกันตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล และสามารถพิจารณาในเบื้องตนได้ว่าการดาเนินการใดอยู่ในข่ายการทุจริต
(3) เมื่ อ พบการทุ จ ริต หรืออยู่ในข่ายการทุ จ ริต ผู้เ ข้ารับ การอบรม สามารถแจ้ง
เบาะแส ให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ : มาตรการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา
50 วรรคท้าย กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการดังนี้
1. จั ด ท าหรื อ ทบทานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคมก่ อ น
ปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดยให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล อย่างน้อยปีสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
อานาจหน้าที่ ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าว กาหนดให้ต้องมี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนร่วมเป็นกรรมการด้วย
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาล ของ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 50 วรรคท้าย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 2559 กาหนด เทศบาลตาบลบ้านเขว้า จึงได้
จัดทา มาตรการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้น
3.

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทาและติดตามประเมินผล แผนพัฒนา
4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้ประชาคมท้องถิ่นได้คัดเลือกผู้แทน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรรมการในการจัดทาแผนพัฒนา

ดังนี้
4.1 กรรมการในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
จานวน 3 คน
4.2 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
จานวน 3 คน
4.3 กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จานวน 2 คน
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5.

พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า

6.

วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) ในห้วงที่คณะกรรมการดังกล่าวสิ้นสุดลง
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

7.

8.
9.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เชิงปริมาณ กระบวนการจัดทา และติดตามแผนพัฒนาเทศบาล มีภาคประชาคมเข้า
ร่วม ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
จานวน 3 คน
(2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
จานวน 3 คน
(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จานวน 2 คน
10.2 เชิงคุณภาพ ผู้แทนภาคประชาชน ได้รับการคัดเลือกจากประชาคมท้องถิ่น
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โครงการที่ 3
1.

ชื่อโครงการ :

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเขว้า

2.

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในยุคโลกาภิวัฒ น์ ปัญ หาต่างๆ มี ความสลับ ซับ ซ้อน และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่ง ขึ้น การ
แก้ปัญหาจาเป็นต้องมีความรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ต้องมี ความรอบรู้ และต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย จะต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสรุป
บทเรียน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน การรวมตัวของประชาชนที่หลากหลายทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิด องค์ความรู้ และต่อเชื่อม ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เป็นการเสริมพลังซึ่งกันและกัน
สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องสร้างการบริหารจัดการ
ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก ให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ หน้าที่ และบทบาทในการจัดการ
ทรัพยากรสาธารณะมากขึ้น ทาให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง เกิดการประสานงานงบประมาณระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งใน
แนวราบกับท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ และในแนวดิ่งกับส่วนกลาง
กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดทาแผน
ชุมชน และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สาหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้มีหนังสือ ที่มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2553 เรื่อง
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดบูรณาการ โดยกาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการดังนี้
1. ให้เ ทศบาลเป็นองค์ก รอานายการบูร ณาการส่ง เสิม สนับ สนุนการจัดท าและทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน
2. ให้เทศบาล พิจารณาตั้งงบประมาณในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ จัดทา ทบทวน
ปรับปรุง แผนชุมชนเป็นประจาทุกปี
เพื่ อ ให้ก ารดาเนินการเป็นไปตามนโยบาย และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า จึงได้จัดทา โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเขว้า ขึ้น
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิเคราะห์ข้อเด่น ข้อดี โอกาสและ
ข้อจากัดของชุมชนการวางแผน และร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
3.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระทวนการจัดทา เป็นประจาทุกปี
3.3 เพื่อเป็นการดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
4. เป้าหมาย
เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเขว้า จานวน 6 ชุมชน มีการจัดทาทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชน เป็นประจาทุกปี
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทางาน
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5.3 จัดทาประกาศ/ปฏิทิน/หนังสือแจ้งการประชมคมแผนชุมชน และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ
5.4 ออกร่วมประชาคมแผนชุมชน ตามวัน เวลา ที่กาหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2564)
7.

งบประมาณ
60,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 เชิงปริมาณ ทุกชุมชน มีการจัดทาแผนชุมชน และทบทวน ปรับปรุง เป็นประจาทุกปี
9.2 เชิงคุณภาพ
(1) กระบวนการจัดทาแผนชุมชน เป็นไปด้วยความถูกต้อง
(2) แผนชุมชน มีการจัดลาดับความสาคัญ และแยกประเภทโครงการ เป็น โครงการที่
สามารถดาเนินการได้เอง โครงการที่ดาเนินการได้เองแต่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และโครงการที่ไม่
สามารถดาเนินการได้เองต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
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3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ

ตัวอย่างที่ 1
1.
2.

ชื่อโครงการ : มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้ง ความเจริญก้าวหน้ าการ
พัฒ นาศัก ยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง ในปัจ จุบันได้ท วีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่ น้ อ ยกว่ าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ ง การที่ระดั บคะแนนจะสูงขึ้ นได้ นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สงู ขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ ไขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50
วรรคท้าย กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า พิจารณาแล้วเห็นว่า การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบ
การดาเนินงานของเทศบาล เป็นการสนองยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันการทุจริต ประเด็นยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต จึงได้จัดทา มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง ขึ้น

152
3.

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ เทศบาลตาบล
บ้านเขว้า อย่างแข็ง ขันส าหรับ การท างานของเทศบาลตาบลบ้ านเขว้า ได้ มี ก ฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ
กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4.

เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน
5.
วิธีการดาเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ เทศบาลตาบล
บ้านเขว้าอย่างแข็งขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลบ้านเขว้าได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลบ้านเขว้าในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มี ความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการ
พัสดุ เพื่อเรียนรู้ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6.
ระยะเวลาการดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
7.

งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
9.
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลบ้านเขว้า
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
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3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50
วรรคท้าย กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทางบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ ระทรวงมหาดไทยกาหนด
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้
ให้ส่วนราชการจัดให้ มี ก ารประเมิ นผลการปฏิบัติร าชการของส่วนราชการเกี่ ยวกั บ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ มีคุณภาพการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ และเกิดความคุ้มค่า
ในภารกิจ จึงได้จัดทา กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เพื่อนาผลที่ได้มา
พัฒนาการบริหารงานต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ติดตามประเมิ นผลการปฏิบัติราชการได้อ ย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ
3.2 เพื่ อ ให้เ กิ ดกระบวนการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า และเป็นการเฝ้าระวัง การทุ จริตในการบริห ารจัดการตามภารกิจของ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
บ้านเขว้า
5.

พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า

6.

วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
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6.4 จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่
11 ก.พ. 2558) จานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
จานวน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล
จานวน 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 2 คน
(4) ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติร าชการของหน่วยงานต่างๆของ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้าพร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดาเนินการแก้ไขต่อไป
7.
8.
9.

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านเขว้า

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50
วรรคท้าย กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้ าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้
ให้ส่วนราชการจัดให้มี ก ารประเมิ นผลการปฏิบัติร าชการของส่วนราชการเกี่ ยวกั บ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ มีคุณภาพการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ และเกิดความคุ้มค่า
ในภารกิจ จึงได้จัดทา มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน 4 ด้าน ด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ด้านคุณภาพ
การให้บริการ ด้านความพึงพอใจของประชาชน และด้านความค้าค่าของภารกิจ ในภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานเทศบาล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
2. เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณานาผลที่ได้มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ต่อไป
4. เป้าหมาย
ดาเนินการประเมิ นผลการปฏิบัติร าชการ โดยคณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เป็นประจาทุกปี โดยมีหัวข้อการ
ประเมินดังนี้
4.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
4.2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.3 ด้านความพึงพอใจของประชาชน
4.4 ด้านความค้าค่าของภารกิจ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
6.

วิธีดาเนินการโครงการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
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6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตาบลบ้านเขว้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3
รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2564)
8.

งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาล
ตาบลบ้านเขว้า หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้เทศบาลตาบลบ้านเขว้ามีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

