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คานา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 ของเทศบาลตาบล
โกรกแก้วฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในระดับตาบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบลซึ่งได้กาหนด
แผนงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลโกรกแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเปูาหมายตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล โกรกแก้ว
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2560 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๒
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการตาม (1) (2)
(3) เทศบาลตาบลโกรกแก้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
เหตุผลและความจาเป็น

1

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนา
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
-รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม
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4 - 43
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เหตุผลและความจาเป็น
ตามที่ เทศบาลตาบลโกรกแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นั้น

เมื่อ

ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั้งนี้
เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2560ในครั้งนี้ เพื่อ
พัฒนาให้ประชาชนตาบลโกรกแก้วให้มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการปูองกันการทุจริต มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางเทศบาลได้ในช่องทางที่หลากหลายและเป็นธรรม และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงมีความ
จาเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2560 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว

แบบ ผ.07

-2บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2
60๐,๐๐๐

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4
2,580,๐๐๐

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2
60๐,๐๐๐

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2
60๐,๐๐๐

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
10
4,380,000

รวม

2
-

100,000
-

4
-

2,580,๐๐๐
-

2
-

600,000
-

2
-

100,000
-

10
-

4,380,000
-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา การกีฬา นันทนาการ
และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
รวม
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น
รวม

แบบ ผ.07

-3บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ยุทธศาสตร์
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2561
จานวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ
-

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
7) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1.2 แผนงานการศึกษา
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
3
1

30,000
60,000
20,000

1
3
1

30,000
60,000
20,000

1
3
1

30,000
60,000
20,000

1
3
1

30,000
60,000
20,000

4
12
4

120,000
240,000
80,000

5
7

110,000
210,000

5
9

110,000
2,690,000

5
7

110,000
210,000

5
7

110,000
210,000

20
30

540,000
3,320,000

6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การเกษตร

แบบ ผ.01

แบบ ผ.๐๑
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความ
สงบ

ที่
1
2

3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
2564
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ภายในหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 8
บ้านนาตากลม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนหนองไข่เท่า - หนองตาปูุ 3
บ้านโกรกแก้ว

เพื่อใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่

หมู่ที่ 8

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจร
ไปมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนนาตากลม-โนนศรีคูณ
บ้านนาตากลม

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจร
ไปมา

ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว 900 เมตร
หนา ๐.๑2 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,500 ตารางเมตร
ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว 900 เมตร
หนา ๐.๑2 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,500 ตารางเมตร

ตัวขี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

10๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

10๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

10๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

เพื่อใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่

กองช่าง

-

1,980,๐๐๐
(โยธาธิการ,
งบท้องถิ่น)

-

-

จานวน
๑ โครงการ/ปี

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

-

1,980,๐๐๐
(โยธาธิการ,
งบท้องถิ่น)

-

-

จานวน
๑ โครงการ/ปี

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

แบบ ผ.๐๑

-5รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

โครงการสร้างความ
คุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว
(กิจกรรม “
โตไปไม่โกง”)

1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตสาธารณะและ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว
จานวน 110 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความ
ตระหนักรู้ สามารถ
แยกแยะถูก ผิด ชัว่ ดี
สามารถนาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับตนเองและ
สังคมส่วนรวมได้อย่างมี
ความสุข

2561
(บาท)
30,000
(งบท้องถิ่น)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

2564
(บาท)
30,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั (KPI)
จานวน 1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.เด็กและเยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2.เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ
3.เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

โครงการพาน้องท่องธรรมะ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและ
มีโอกาสฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกันอัน
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จกั แบ่งปันซึ่งกัน
และกัน
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการใน
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่
ร่วมกันในสังคม
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกและ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและ
การมีส่วนร่วม
5.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักใน
ความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบ
วินัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กนักเรียนและ
เยาวชนตาบลโกรกแก้ว

2561
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

2564
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวขี้วดั
(KPI)
จานวน 1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กนักเรียนและ
เยาวชนตาบลโกรกแก้ว
มีจิตสานึกและเข้าใจ
บทบาทของตนเองใน
การประพฤติปฏิบัติตน
ให้มีระเบียบวินยั มาก
ยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

แบบ ผ.๐๑

-7รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่
2.

โครงการ
โครงการคุณธรรม
สานสายใย
ครอบครัว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาส
ฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความ
ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั
6.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานึกดีต่อบุพการี
ครอบครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้ปกครอง นักเรียน
ระดับชั้น ป.6 โรงเรียน
ในเขตตาบลโกรกแก้ว
ครู อาจารย์ คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว

2561
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

2564
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวขี้วดั
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวน 1 ครั้ง/ปี 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม
จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ
มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก
ตระหนักถึงบทบาท หน้าทีข่ อง
ตนเอง
4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
6.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะ
เสี่ยงในการติดยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

แบบ ผ.๐๑

-8รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่
3.

โครงการ
โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคาสอน
ในพระพุทธศาสนาทีจ่ าเป็นต่อการดาเนินชีวิต
และ นาหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบตั ิตนเป็น
คนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ
ปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอน
ทางศาสนาให้อยู่รว่ มกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม
4.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสานึกที่ดีงาม
มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติ
บ้านเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กนักเรียนโรงเรียน
3 แห่ง จานวน
100 คน

2561
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

2564
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวขี้วดั
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวน 1 ครั้ง/ปี 1.นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคาสอน
ในพระพุทธศาสนา ที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินชีวิตและนาหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
2.นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
คนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มี
ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดี
ในสังคม
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรม
คาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขและเหมาะสม
4.ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสานึกที่ดี
มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

-9-

แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1.

โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบล
โกรกแก้ว (กิจกรรม
“ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนนาแนวคิด
เด็กและเยาวชนตาบลโกรกแก้ว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จานวน 50 คน
ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ เชิงคุณภาพ
2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เด็กและเยาวชนเกิดความ
ให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ ตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบ
ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
พอเพียง ตามแนวทางปรัชญา
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า
เกิดขึ้น
ของทรัพยากรต่างๆ รู้จัก
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และ
เยาวชนเห็นคุณค่าของ
รู้จักอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมี
ทรัพยากรต่างๆ รู้จัก
ความสุข
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันและ หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10
รู้จักอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมี
,11 และ 12
ความสุข

2561
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น)
(งบท้องถิ่น)

2564
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวขี้วดั
(KPI)
จานวน 1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กและเยาวชนตาบล
โกรกแก้วมีภูมิคุ้มกัน
และสามารถนา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ผ.02)

แบบ ผ.02

-10-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความ
สงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิน่ น่าอยู่
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่
1

โครงการ
อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอนางรองตาม
โครงการขยายเขตระบบ
จาหน่ายติดตั้งหม้อแปลง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
โกรกแก้ว

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลโกรกแก้ว
มีไฟฟูาใช้ได้
อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
โกรกแก้ว

2561
5๐๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
5๐๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

5๐๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

2564
5๐๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

จานวน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
๑ โครงการ/ปี เล็กตาบลโกรก
แก้วมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน
การไฟฟูาส่วนภูมภิ าค
อาเภอนางรอง

แบบ ผ.06

แบบ ผ.06

-11รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
๑.

โครงการ
โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล
และพนักงานจ้าง
2.เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตาม
งานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3.เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกใน
การปฏิบัติงานด้านความ
รับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลโกรกแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

จานวนพนักงานจ้างได้
จัดทาสมุดความดี
พนักงานจ้างร้อยละ 100

พนักงานจ้างเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว
มีความซื่อสัตย์สุจริต
ทางานถูกต้อง
ครบถ้วน
มีประสิทธิภาพ

สานักปลัด

แบบ ผ.06

-12รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
2.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการบริหารงาน 1.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ตามหลักธรรมาภิบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้วมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
2.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว มีความรู้ความเข้าใจ
และให้ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการ
ดาเนินชีวิตได้
4.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว สามารถนาองค์ความรู้
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กบั องค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบล
โกรกแก้ว
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาบาล
คุณธรรมและจริยธรรม
2.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการ
ดาเนินชีวิตได้
4.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
สามารถนา องค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้
ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

แบบ ผ.06

-13รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
3.

โครงการ
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ
2.เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลโกรกแก้ว ได้รับการ
พัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ
เกิดความสานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทา ความดี
รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
3.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบล
โกรกแก้ว
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
2.พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้าง
ประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ
รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

แบบ ผ.06
-14รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4.

มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว”

1.เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของ
ข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2.เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการ
ทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นทีย่ อมรับเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4.เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและ
ข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของ
ข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ
5.เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบล
โกรกแก้วมีการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโกรกแก้วได้
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-15รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
5.

โครงการ
กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับ
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างเกีย่ วกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2.เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริต
โปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว
3.เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว มีจิตสานึก ค่านิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงาน ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การ
เป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบล
โกรกแก้วมีความ
เข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ
มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-16รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6.

มาตรการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of
Interest”

7.

มาตรการจัดทาคู่มือ
การปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of
Interest แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
2.เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของ
บุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติ
ราชการเป็นสาคัญ อันจะนามาซึ่งการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
1.เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว ให้ บุ ค ลากรผู้ป ฏิบั ติงาน
นาไปเป็ นองค์ความรู้ในการทางานให้ เป็ นไปด้ว ย
ความถูกต้อง
2.เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รายงานการประชุมหรือ
สัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of
Interest
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวนครั้งที่มีการ
บุคลากรของเทศบาลตาบลโกรกแก้วมีความ
ประชุมหรือสัมมนา เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
บุคลากรเพื่อปลูกฝัง มากยิง่ ขึ้น
องค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest
-

-

-

-

ความสาเร็จในการ
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน
จัดทาคู่มือการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบล
ปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน โกรกแก้ว ครบทุกคน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-17รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
8.

9.

โครงการ

วัตถุประสงค์

มาตรการ “เสริมสร้าง 1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
องค์ความรู้ด้านการ ทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ทุจริต”
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
2.เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว
กิจกรรมประกาศ
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
เจตจานงต่อต้านการ การทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ทุจริตของผู้บริหาร
ด้วยการจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร
องค์กรปกครองส่วน ที่บริหาร
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตที่นามา
เผยแพร่มากกว่า 5 เรื่อง
ขึ้นไป

1.ประกาศเจตจานงการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
อย่างน้อย 1 ฉบับ
2.มีการประกาศเจตจานงการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ต่อสาธารณะชน อย่างน้อย
1 ครั้ง
3.แผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตที่
นามาเผยแพร่

-

-

-

-

-มีประกาศเจตจานงการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
อย่างน้อย 1 ฉบับ
-มีการประกาศเจตจานงการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ต่อสาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
-มีแผนปฏิบัตกิ ารปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
มีประสิทธิภาพและคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้วนาไปปฏิบัติ

สานักปลัด

-การบริหารราชการของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้วมีความโปร่งใส
สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้
-ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-18รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10.

มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
(ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)

1.เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการ
บริหารบุคคลของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
2.เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานทีถ่ ูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหา
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
4.เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้าน
บริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้
คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน

จัดทามาตรการด้านการ
บริหารบุคคลของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว
จานวน 1 มาตรการ

11.

มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วน
ราชการ

1.เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2.เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ
จากหน่วยงาน
3.เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง
อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4.เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้
ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ

จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
(1) นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รอง
นายกเทศมนตรี
(2) นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
(3) ปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-มีมาตรการดาเนินงานด้าน
บริหารงานบุคคลของ
เทศบาล จานวน 1
มาตรการ
-เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน
บุคคลสามารถปฏิบัติงาน
เป็นไปตามาตรฐานและหลัก
ธรรมาภิบาล
-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการ
ด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ไม่น้อยกว่า 90 %
-บุคลากรของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
มีความพึงพอใจต่อระบบและ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่า
กว่าระดับ 3
-การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่ -ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน ที่ได้รับอยู่ในระดับดี
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
-ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ลดการผูกขาดอานาจหน้าทีอ่ ันเป็น
ช่องทางแห่งการทุจริต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-19รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

12.

กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
มาตรการมอบอานาจ
ของนายกเทศมนตรี

13.

14.

กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวน 2 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้

พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจาของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

1.เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหาร
เป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่
1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่
ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึก
และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบายบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคม
ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น

มีการมอบอานาจอย่างน้อย
จานวน 5 เรื่อง

-

-

-

-

ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
ดาเนินการแล้วเสร็จ

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี

-

-

-

-

จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมมากขึ้น

การดาเนินงานต่างๆ ได้ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-20รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15.

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง
และเป็นวิทยากรประจา ศูนย์การเรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านนาตากลม ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
1.ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับ
ความสาเร็จของเกษตรกร
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสนองพระราชดาริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับ
ความสาเร็จกิจกรรมถ่ายทอด
ให้ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรบ้านนาตากลม
โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า
ศึกษาโครงการฯ
จานวน 50 คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1.เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง
พระราชดาริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนากลับไป
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.ศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านนาตากลมดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์
เรียนรู้มีชีวิตของตาบลโกรกแก้ว
ได้
3.ศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านนาตากลม
มีเกษตรกร

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-21รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
16.

17.

โครงการ

วัตถุประสงค์

มาตรการแต่งตั้ง
1.เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
ร้องเรียน
2.เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง
มาตรการดาเนินการ
1.เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
กรณีมีบุคคลภายนอก
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว ยึดมั่นใน
หรือประชาชนกล่าวหา คุณธรรมจริยธรรมที่ดแี ละตระหนักถึง
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ความสาคัญของภัยของการทุจริตและ
ตาบลโกรกแก้วว่าทุจริต ประพฤติมิชอบ
และปฏิบัติราชการตาม 2.เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ความมีประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียนร้อยละ 100

-

-

-

-

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของ
เจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

สานักปลัด

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูา
ระวังและติดตาม ตรวจสอบการ
ทางานของเจ้าหน้าที่

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-22รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18.

มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว”

19.

กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
2.เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
1.เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2561 และประกาศเทศบาลตาบลโกรก
แก้ว เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรอง
สาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาล
ตาบลโกรกแก้วขึ้น
2.เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
3.เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
จัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว จานวน 1 แห่ง

1.จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2.ระเบียบเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2561 จานวน 1 ชุด
3.ประกาศเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและ
การรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว จานวน 1 ฉบับ
4.แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
จานวน 1 ฉบับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว
-

-

-

-

1.มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ณ สานักงานเทศบาล
ตาบล โกรกแก้ว
2.มีการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารที่ครบถ้วน
ไว้สาหรับอานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชน
3.มีประชาชนขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ที่มีประสิทธิภาพ

สานักปลัด

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
มีระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร พร้อมทั้งมีเอกสาร
ต่างๆ ครบถ้วน

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-23รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20.

มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญและ
หลากหลาย”

21.

กิจกรรมการ
ดาเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์
ของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

1.เพื่อให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึง
ง่าย
2.เพื่อให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
1.เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนามา
เป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
2.เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ ณ เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
3.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้วกับประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อ
ประชาชนในพื้นที่และเข้าถึงได้
โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความ
เดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้อง
สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่าง
กันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมาได้

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวนข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับการเผยแพร่

-

-

-

-

จานวนร้อยละของเรื่อง
ที่ร้องเรียนและที่ได้รับ
การแก้ไข

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ประชาชนหรือผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วน

สานักปลัด

1.มีสถิติจานวนเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ประจา
สัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแล
สังคมและการอยู่ร่วมกัน
แสดงให้เห็นถึงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
2.สามารถดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามเรื่องที่
ประชาชนร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์
3.แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-24รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22.

กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ

23.

มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว

1.เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้องอย่าง
เคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
2.เพื่อให้เกิดการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการอย่างถูกต้อง
โดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนา
ที่ประชาคมเทศบาลตาบลโกรกแก้วและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นกาหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใสและ
สุจริต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3.คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวนเรื่องที่รายงาน

-

-

-

-

คณะกรรมการมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผน
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1.การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย เป็นธรรมกับ
ทุกฝุาย
2.ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

สานักปลัด

ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-25รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
24.

25.

โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการ
1.เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ประเมินผลการปฏิบัติ ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ราชการของเทศบาล 2.เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหาร
จัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
3.เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
โครงการจัดทา
1.เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
แผนการตรวจสอบ
สตง.ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
ภายในประจาปี
พ.ศ.2544
2.เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่า
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
4.เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วย
รับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
5.เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ
ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ท้องถิ่น

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวนกิจกรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล

-

-

-

-

ร้อยละของการจัดทา
ระบบควบคุมภายใน
มีความถูกต้อง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา

สานักปลัด

1.บุคลากรมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
2.ความเสี่ยงในการเบิก
จ่ายเงินลดน้อยลง
3.การใช้ทรัพยากรของ
สานัก/กอง/หน่วยงานที่มอี ยู่
อย่างคุ้มค่า ประหยัด

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-26รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

26.

โครงการจัดทา
รายงานการควบคุม
ภายใน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
2.เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุม
ภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3.เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อผูก้ ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัด และคุ้มค่า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1.บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.ลดโอกาสความผิดพลาด
ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อ
การปฏิบัติงาน
3.เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรและประชาชน
โดยรวม

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-27รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

27.

กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2.เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
และบุคคลภายนอกที่เกีย่ วข้อง
3.เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย
เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็น
การควบคุมหรือลดความเสีย่ งของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัด
งานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดและคุ้มค่า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1.มีรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน ตาม
มาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
กาหนดเวลา
2.กิจกรรมการควบคุม
ภายใน ร้อยละ 80 ได้
ดาเนินการแก้ไข
3.ร้อยละของหน่วยงาน
รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในครบทุกงาน
4.มีการจัดการความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ภายใน
5.ระดับความพึงพอใจของผู้
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-28รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

28.

มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
ที่มีการดาเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล

29.

กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

1.เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การ
ทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจ
หน้าที่
2.เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
จานวน 12 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๓ ๒๕๖๔
กาหนดเป็นระดับขั้นของ
ความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การ
ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอน
การดาเนินงานตาม
เปูาหมายของแต่ละระดับ
-

-

- สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและ
อานาจหน้าที่
- สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับ
การเรียนรู้และประสบการณ์
การทางานใหม่ๆ
- การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้วและมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อม
ทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผล
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
-จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
จานวน 12 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรม

สานักปลัด

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-29รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

30.

กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร
กิจกรรมการมีสว่ นร่วม
ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล

31.

32.

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นกลไกสาหรับการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร
2.เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต
3.สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่
ของตนเองมากขึ้น
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว มีบทบาทในการปฏิบัติงานและ
การมีสว่ นร่วมในการทางาน
2.เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร
3.เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
มาตรการเฝูาระวังการ สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวัง
คอร์รัปชั่นโดยภาค
การคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ประชาชน
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1.สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
2.การปฏิบัติงานต่างๆ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

สานักปลัด

๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
จานวน 12 คน

-

-

-

-

จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
จานวน 12 ราย มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานร้อยละ
100

การพัฒนาเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
เป็ น ไปอย่ า งต่อ เนื่อ ง ตอบสนอง
ความต้อ งการของประชาชนเกิด
ทัศนคติที่ดี

สานักปลัด

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทน
ประชาชนในพื้นที่ตาบลโกรกแก้ว

-

-

-

-

ร้อยละของประชาชนเกิด
1.คณะกรรมการชุมชนมีความรู้
ความตระหนักในการต่อต้าน ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น
การทุจริตคอรัปชั่นเพิ่มขึ้น
และสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้
2.มีการมอบหมายให้
คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทน
ชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นในระดับเทศบาล

สานักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
จานวน 12 คน

๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
จานวน 12 รายมีบทบาท ใน
การปฏิบัติงานร้อยละ 100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.06
-30รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

33.

มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่าย
ด้านการปูองกันการ
ทุจริต

1.เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายใน
การรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้
เกิดจิตสานึกและตระหนักเกีย่ วกับปัญหา
การทุจริต
3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ปูองกันการทุจริตในพื้นที่ตาบลโกรกแก้ว

34.

กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน
การทุจริต
2.เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหา
การทุจริต

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนใน
พื้นที่ตาบลโกรกแก้วเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว

ประชาชนในพื้นที่ตาบลโกรกแก้ว

-

๒๕๖๒
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ร้อยละของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ
สถานศึกษา และภาค
ประชาชนเกิดความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นเพิ่มขึ้น

-

-

ระดับความสาเร็จในการ
ติดปูายประชาสัมพันธ์
เกิดขึ้นในพื้นที่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1.ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและ
เครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์
ของท้องถิ่น
2.ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้
ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนัก
เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3.ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การปูองกันการทุจริตในพื้นที่
ตาบลโกรกแก้ว
1.จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต
2.นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไป
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

สานักปลัด

สานักปลัด

แบบ ผ.06
-31รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

35.

กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”

1.เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความ
บุคลากรฝุายบัญชี กอง
เข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือที่ คลัง เทศบาลตาบล
เกี่ยวข้อง
โกรกแก้ว
2.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทีอ่ าจจะทาให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ

36.

กิจกรรม
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสดุ”

1.เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผูบ้ ริหาร
3.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน
4.เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การจัดหาพัสดุ
6.เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้

37.

กิจกรรม “สร้างความ 1.เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
โปร่งใสในการใช้
ได้
จ่ายเงินงบประมาณ” 2.เพือ่ ให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจ
ของตนและพวกพ้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ที่
อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพใน
การบริหารงบงบประมาณ
1.ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการ
บริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ
2.ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
3.ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์กบั ประชาชน
1. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2.มีการปูองกันการใช้จา่ ยเงิน เพื่อส่งเสริม
ธุรกิจของตนและพวกพ้อง
3.มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสตรวจสอบได้

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวนบุคลากร
ฝุายบัญชี กองคลัง
มีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามระเบียบร้อยละ 100

1.ผู้อานวยการกองคลัง
2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ

-

-

-

-

1.ผู้อานวยการกองคลัง
2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ
มีการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการ
จัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 100

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ

-

-

-

-

จานวนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใสร้อยละ
100

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

แบบ ผ.06

-32รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

38.

โครงการเผยแพร่ 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารด้าน เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
การจัดซื้อ–จัดจ้าง และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว
2.เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ สามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล
3.เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน

39.

กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง
พัสดุและทรัพย์สิน
ของเทศบาลและ
การรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัตงิ าน
ให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายใน
การติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและ
ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว ที่ดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หนังสือ หอกระจ่ายข่าวประจาหมู่บา้ น
และทางอื่นๆ
ประชาชนภายในตาบลโกรกแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
รับความสาเร็จในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

-

-

-

-

รับความสาเร็จในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด้านการเงิน
การคลัง พัสดุและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
-สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

กองคลัง

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญของทางราชการ ประชาชนมี
โอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว ทาให้
ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

กองคลัง

แบบ ผ.06

-33รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

40.

มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการ ตัวแทนประชาคมหมูบ่ ้านทั้ง 11
ประชาคม) ในการมีสว่ นร่วมกับเทศบาล
หมูบ่ ้าน
ตาบลโกรกแก้ว อย่างแข็งขันสาหรับการ
ทางานของเทศบาลตาบลโกรกแก้วได้มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน
(โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีสว่ นร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการ
ทุจริตในเทศบาลตาบลโกรกแก้วนั่นคือได้ทา
หน้าที่อย่างถูกต้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ร้อยละของการมีส่วนร่วม
ของตัวแทนชุมชนในเขต
พื้นที่ของ เทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1.ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว
2.ภาคประชาชนทราบและตระหนัก
ถึงสิทธิ หน้าทีแ่ ละบทบาทในการมี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่น
ของตนเอง

กองคลัง

แบบ ผ.06

-34รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

41.

กิจกรรมการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบ
การรับ การจ่าย
และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว
กิจกรรมการ
รายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนทราบ

42.

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนตาบลโกรกแก้ว

1.เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ตรวจสอบได้
2.การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได้ซักถาม
3.ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผย
สามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ร้อยละของการดาเนินงาน
ตามวิธกี ารดาเนินงานครบ
ทุกขั้นตอน

-

-

-

-

ร้อยละของกิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จา่ ยเงิน
ให้ประชาชนทราบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและ
ได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงิน
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ทาให้เกิดความโปร่งใสในการรับ
จ่ายเงินของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว

กองคลัง

1.มีการพัฒนาการบริหารด้าน
การเงินการคลังและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิด
ความประหยัด
3.มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่หรือ
ผู้รับบริการ

กองคลัง

แบบ ผ.06

-35รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

43.

กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน

44.

โครงการอบรม
กรรมการตรวจ
งานจ้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมี
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบล
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
โกรกแก้ว
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
2.เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกีย่ วข้องกับ
งบประมาณของเทศบาลตาบลโกรกแก้วให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ตรวจ
การจ้างอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับ
หรือระเบียบที่เกีย่ วข้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวนคณะกรรมการได้มี
การตรวจรับงาน

-

-

-

-

จานวน 1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบล
โกรกแก้วมีความโปร่งใส โดยมี
ตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น

กองคลัง

คณะกรรมการตรวจการจ้างทา
หน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง

แบบ ผ.06

-36รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

มาตรการมอบอานาจ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522

1.เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ
2.เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คาสั่งนายกเทศมนตรีมอบอานาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้กับรอง
นายกเทศมนตรี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
มีการออกคาสั่งมอบ
อานาจนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

มีการมอบอานาจและทาให้งานต่าง
บรรลุตามวัตถุประสงค์

กองช่าง

แบบ ผ.06

-37รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
1.

โครงการ
มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญ
ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน
ราคาญตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และจะได้แก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
2. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3. เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญจาก
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวนร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนและได้รับการ
แก้ไข

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็น
ประจาทุกเดือน ทาให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่
ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
2.สามารถดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตาม
เรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.ออกตรวจพื้นทีแ่ ละแจ้งผลการ
ดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน 15 วัน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.06
-38รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

1.

กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ ให้
เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ

1.สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
2.เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น

ทุกสานัก/กอง/ดาเนินการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ

2.

กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ

1.เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการ
ด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอ
ภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ
2. เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการ
ขอรับบริการ
4. เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการ
แสวงหาประโยชน์หรือกระทาการ
ประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่
อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่

การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่
ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ร้อยละของประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

-

-

-

-

มีการใช้บัตรคิวสาหรับ
ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลาดับก่อนหลัง
สาหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1. สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
กระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณะสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

- ประชาชนมีความพึงพอใจใน
บริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70
ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลด
ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณะสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.06
-39รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

3.

มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”

4.

กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจ
ตามที่ ก ฎหมายก าหนดของหน่ ว ยงาน
ให้ บ ริก ารอย่า งมีความเป็ นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ
2.เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิด
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
1.เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการ
บริการประชาชน
2.เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ
4.เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ความพึงพอใจเฉลีย่ ของประชาชน
ผู้รับบริการร้อยละ 80

1.เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้วให้สั้นลง
2.ประชาชนในพื้นที่ตาบลโกรกแก้ว
3.ประชาชนนอกพื้นทีแ่ ละประชาชน
ทั่วไป
4.พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
5.ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต
การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้น
โดยตรง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ

-

-

-

-

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

1.ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ
และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.การปฏิบัติราชการมีความ
คล่องตัว และบุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
3.การปฏิบัติราชการมีความ
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ
4.ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว เปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณะสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณะสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.06
-40รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

5.

มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว ภายใต้กรอบอานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

6.

มาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”

1.เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความ บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทาง
ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง)
นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความโปร่งใส มีคุณธรรม

คณะผู้บริหาร ปลัดหรือหัวหน้าส่วน
ราชการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ร้อยละของจานวนงานที่
มอบอานาจ

-

-

-

-

จานวน 1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

การบริหารราชการ การดาเนินงาน
การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว
และรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการ
ประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณะสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณะสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.06
-41รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
7.

โครงการ
กิจกรรมการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ
สานัก/กอง/ฝุาย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย
มีความเข้าใจเกีย่ วกับขั้นตอน วิธกี ารและ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามกรอบและแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝุาย
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
4.เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย
สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐาน
ของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ เพือ่ เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทุกสานัก /กอง มีการจัดทาข้อตกลง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
มีข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี สานักปลัด
เลิศ/ดีเยี่ยม
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณะสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.06
-42รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

โครงการ

8.

กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ

1.เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับ ทุกสานัก/กอง/ของเทศบาลตาบล
ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ โกรกแก้ว จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ทุจริต
ราชการต่อผู้บริหาร
2.เพื่อความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

-

-

จานวนครั้งที่ให้ความ
ร่วมมือ

มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว”

1.เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
ของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า
2.เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ
7 ช่องทาง
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
3.เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
ที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย

-

-

-

-

จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน

9.

10.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระทีม่ ี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จานวนครั้งที่ให้ความ
ร่วมมือ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1.เทศบาลตาบลโกรกแก้วมี
มาตรการจัดการกรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต
2.ตาบลโกรกแก้ว มีความโปร่งใส
และปูองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้วจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระ

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณะสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาล

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณะสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณะสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.06
-43รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

11.

กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
สตรีดีเด่น

12.

กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมให้อยู่
ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ
2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มี
ขวัญและกาลังใจในการบาเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชน
มาด้วยดี จนครบวาระการดารงตาแหน่ง
2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและ
กาลังใจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรี
ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น
จานวน 11 คน

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา
แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบ
วาระการดารงตาแหน่ง
จานวน ๑๑ ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-สตรีดีเด่นผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
-

-

-

-

-คณะกรรมการชุมชนที่
อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ
ปฏิบัติหน้าทีจ่ นครบวาระ
2 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

-สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
-มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี
ปรากฏต่อสังคมสืบไป

กองสวัสดิการสังคม

-คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการ
เชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี
-มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี
ด้านการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
ในท้องถิ่น

กองสวัสดิการสังคม

ภาคผนวก

