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คํานํา  

จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง  และบทเรียนที่ไดรับจากการแปลง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมาสูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการ
ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลีย่นแปลงไปในปจจบุัน   โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือ
สถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตางๆ ตองเผชิญอยูจริง  และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม  เปนสังคม
มิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงแสดงเจตจาํนง
ในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.
2561 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีตอไป  
  

เทศบาลนครอบุลราชธานี 
จังหวัดอบุลราชธานี 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ  

เรื่อง              หนา  
สวนที่ ๑ บทนํา 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรฯ 1 
หลักการและเหตุผล 2        
วิสัยทัศน 3          
พันธกิจ 3                                                                                                                             
วัตถุประสงคการจัดทําแผน  3 
เปาหมาย 3 
ประโยชนของการจัดทําแผน 4  
สวนที่  ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
มิติที่ ๑   การสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต 5 
มิติที่ ๒   การบริหารราชการเพือ่ปองกันการทจุริต 7  
มิติที่ ๓   การสงเสรมิบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 9 
มิติที่ ๔   การเสรมิสรางและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการ 10 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
สวนที่  3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่  ๑  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ๑)  โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัตหินาที ่ 12 

  ราชการแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางในสังกัดเทศบาล  
 ๒)  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลฯ 14 
 3)  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง 16 

        4)  โครงการถนนเด็กเดิน 17 
            5)  โครงการอบรมลกูเสือจราจรแกเยาวชน 18 
            6)  โครงการรณรงคปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา 20 
 7)  โครงการฝกอบรมสมัมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 21 
      ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัตกิารบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ลดเวลาเรียน 
      โดยสอดแทรกกจิกรรมโตไปไมโกง   
มิติที่  ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

  ๑)  กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทจุริตของผูบรหิารเทศบาลฯ 23  
           ๒)  มาตรการออกคําสัง่มอบหมายนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี 25 

      ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนการบรหิารงาน  
            ๓)  กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 26         

 ๔)  กิจกรรมเผยแพรขอมลูขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง 27 
 ๕)  โครงการจางสํารวจความพงึพอใจของผูรบับริการ 29 
 6)  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการพัสดุของสํานักการศึกษา 30 
 7)  กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 32 
 8)  มาตรการ การมอบอํานาจอนมุัติ อนุญาต สั่งการ เพือ่ลดขั้นตอน 34 
       การปฏิบัติราชการ 



 
 

 9)  มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตร ี 35 
 10)  มาตรการออกคําสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี 36  
       ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนการบริหารงาน 
 ๑1) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลทีป่ระพฤติตนใหเปนที่ประจกัษ 39 
         และยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 
 ๑๑) โครงการยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 40  
        ผูทําคุณประโยชนหรอืเขารวมในกิจกรรมของเทศบาล 
 ๑๒) โครงการการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 42  
 ๑๓) กิจกรรมใหความรวมมือกบัหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที ่ 44 
        เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัตริาชการของเทศบาลฯ 
 ๑๔) มาตรการแตงตั้งผูรบัผิดชอบเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน 45 
 ๑๕) มาตรการดําเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชน 46 
        กลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลฯฯ วาทุจริตและปฏิบตัิราชการตามอํานาจหนาทีโ่ดยมิชอบ 

มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 
 ๑๖) มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนครอุบลราชธานี 48 
                             ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๑๗) กิจกรรมอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 49 
 ๑๘) มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารทีส่ําคัญและหลากหลาย 50 
 ๑๙) มาตรการจัดใหมีชองทางทีป่ระชาชนเขาถึงขอมลูขาวสารของเทศบาลฯ 52 
 ๒๐) โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธกจิกรรมของเทศบาลฯ 54 
 ๒๑) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 56 
 ๒๒) กิจกรรมดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทกุขเทศบาลฯ 57 
 ๒๓) มาตรการแกไขเหตเุดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 59 
 ๒๔) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ 61 
 ๒๕) โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพฒันาเทศบาล 62 

มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 ๒๖) กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 64 
 ๒๗) กิจกรรมจัดทํารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 66 
 ๒๘) กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 68 
 29) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อสรางชองทางสื่อสารระหวางสือ่มวลชน 69 
       กับทองถิ่น 

 30) กิจกรรมการยื่นขอขอมูลขาวสารตางๆ  71 
 ๓1) กิจกรรมการตัง้กระทูถามในการประชุมสภาเทศบาลฯ 72 
 ๓2) โครงการพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลฯ 72 
 ๓3) กิจกรรมการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารบริหารจัดการที่ด ี 75 
 ๓4) กิจกรรมการประกวดเทศบาลนาอยู 76 
 ๓5) กิจกรรมการประกวดสํานักงานสเีขียว 77 
 ๓6) กิจกรรมการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาล 78 
 ๓7) กิจกรรมการประเมินประสทิธิภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี (LPA) 79 
 



 
 

ภาคผนวก  
 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 
 ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
...................................... 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทาํทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกนัการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตในทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน 
           ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 
            ๑)  การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก  
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
            ๒)  สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
            ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
            ๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
            ๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
            ๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
            ๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

   สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปประเด็นได ดังน้ี 
  ๑) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองทางที่ทําใหเกดิโอกาสชองการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมาย
ที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่
ทําใหเกิดการทุจริต 
           ๒) สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุผลนี้จึงเปนแรงจูงใจเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น   
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบนัมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนการชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีในการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซื้อ-จัดจาง  เปนเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ไดแก          
การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ 
 

สวนที่ 1 
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 ๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทําใหเจาหนาที่ตอง
แสวงหาชองทางเพิ่มเติม รายไดพิเศษใหกับตนเองและครอบครัว 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวตอบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 
 ๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยก
ยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรือ่งปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละลายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
หลักการเหตุผล   

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ   โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล  เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรฐับาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป         
ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริตของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีตอไป และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูป
แบบอยางเขมแข็ง  เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใต วิสัยทัศน : 
ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ 
ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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วิสัยทัศน         

“เทศบาลนครอุบลราชธานีโปรงใส ใสใจบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตานการทุจริต” 
  คําอธิบายวิสัยทัศน   
  เทศบาลนครอุบลราชธานี ในระยะ 4 ปขางหนาจะมุงสูองคกรที่มีมาตรฐานดานคุณธรรม

จริยธรรม    เปนมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ มีสวนรวมในการทํางาน  ตรวจสอบได 

และมีเกียรติภูมิในความโปรงใส 

 

พันธกิจ ( Mission )          

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทจุริต โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทกุภาคสวนแบบ

บูรณาการ เพื่อใหปองกันและปราบปรามการทจุริตใหมีมาตรฐานสากล” 

  คําอธิบายพันธกิจ 
  การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปขางหนา จะเปนการดําเนินงานทํางานแบบ
บูรณาการทั้งระบบ  เริ่มจากการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ดํารงชีวิต  ต้ังแตพื้นฐานของความคิดที่ตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง  ตอสังคม และประเทศชาติ ไมเพิกเฉย
ตอการทุจริต การทํางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และมีกลไกใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ไดรับความไววางใจจากประชาชน  เพราะประชาชนสามารถเปนผูปกปอง
ผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรมและเทาเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล ความ
โปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป พ.ศ.2564 
 
วัตถุประสงคการจัดทําแผน 

1.  เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตของผูบรหิารเทศบาล 

2. เพื่อสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต  โดยการเสรมิสรางจิตสาํนึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติหนาทีร่าชการใหบงัเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น  ปราศจากการกอใหเกิด

ขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และ

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

3. เพื่อใหการบรหิารราชการของเทศบาลเปนไปตามหลกัการบริหารกิจการบานเมอืงที่ด ี

4. เพื่อปรับปรงุและพัฒนาการมสีวนรวมของประชาชนที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

5. เพื่อเสรมิสรางและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบเทศบาลทีม่ีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

เปาหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทจุริตสําหรบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สูงกวารอยละ 50 
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ประโยชนของการจัดทําแผน 

1.  เปนกลไกและเครื่องมือทีส่ําคัญในการปองกันการทจุริตที่จะเกิดขึ้นในองคกรสงผลใหการ

บรหิารงานมีความโปรงใส 

2. จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลและลดปญหาการ

ทุจริตได 

3. กอใหเกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรทัธาของประชาชนตอการบริหารงานของ

เทศบาล 

4. เทศบาลจัดทําแผนปองกันการทจุริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะสงผลถึงระดบัคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ดวย 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  
                                                                                (พ.ศ.2561-2564)             สวนที่ ๒ 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคม
ที่ไมทนตอการ
ทุจริต 

1.1 สรางจิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการฝายการเมืองฝาย
สภาทองถิ่น และฝายประจํา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการอบรม เรื่อง กฎหมายและระเบียบใน
การปฏิบัตหินาทีร่าชการแกพนกังานเทศบาล
และพนักงานจางในสังกัดเทศบาล 
 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000  

1.2 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ
เทศบาลนครอบุลราชธานี  
2) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง  

๑๐0,000 
 

100,000 

๑๐0,000 
 

100,000 

๑๐0,000 
 

100,000 

๑๐0,000 
 

100,000 

 

๑.๓ การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

๑) โครงการถนนเด็กเดิน 
๒) โครงการอบรมลูกเสือจราจรแกเยาวชน 
๓) โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
4) โครงการฝกอบรมสัมมนาครู บุคลากร
ทางการศกึษาดูงาน ระยะที่ 1 อบรม 

๓๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๗๕,๐๐๐ 

 
300,000 

๓๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๗๕,๐๐๐ 

 
300,000 

๓๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๗๕,๐๐๐ 

 
300,000 

๓๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๗๕,๐๐๐ 

 
300,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
ปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง     
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยสอดแทรก
กิจกรรมโตไปไมโกง 

     

มิติที่ ๑ รวม 7 โครงการ ๑,5๒๕,๐๐๐ ๑,5๒๕,๐๐๐ ๑,5๒๕,๐๐๐ ๑,5๒๕,๐๐๐  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการทจุริต 

๒ . 1  แ ส ด ง เ จ ต จํ า น ง ท า ง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบรหิารเทศบาลนครอบุลราชธานี 

- - - -  

๒ .2  มาตรการส ร า งความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

๑) มาตรการออกคําสั่งมอบหมาย
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา
สวนการบรหิารงาน 
๒) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศ
บัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 
๓) กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง 
๔) โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบับริการ 
5) โครงการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพบุคลากร
ดานการพัสดุของสํานกัการศึกษา 

- 
 
 
 
 

- 
 
- 

 
1๐๐,๐๐๐ 

 
30,000 

- 
 
 
 
 

- 
 
- 

 
1๐๐,๐๐๐ 

 
30,000 

- 
 
 

 
- 
 
- 

 
1๐๐,๐๐๐ 

 
30,000 

- 
 
 

 
- 
 
- 

 
1๐๐,๐๐๐ 

 
30,000 

 

๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจ
และอํานาจหนาที่ใหเปนไปตาม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บานเมืองที่ดี 
 
 
 

๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒) มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 
๓) มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตร ี

- 
 
- 
 

 
 

- 
 
- 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจ
และอํานาจหนาที่ใหเปนไปตาม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บานเมืองที่ดี 

๔) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา
สวนการบรหิารงาน 

- - - -  

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤตปิฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจกัษ 

๑) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/
บุคคลที่ประพฤติตนใหเปนที่ประจักษและยก
ยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 
๒) โครงการยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล 
หนวยงาน องคกรดเีดน ผูทําคุณประโยชนหรือ
เขารวมในกิจกรรมของเทศบาล 

50,000 
 
 

50,000 

50,000 
 
 

50,000 

50,000 
 
 

50,000 

50,000 
 
 

50,000 

 

 2.๕ มาตรการจัดการในกรณีได
ทราบ หรือรับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๑) กิจกรรมการจัดทําขอตกลงการปฏบิัติราชการ
ของเทศบาล 
๒) กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่
ไดดําเนินการตามอํานาจหนาทีเ่พื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดแูล การปฏิบตัิราชการของเทศบาลฯ 
3) มาตรการแตงตัง้ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน 
4) มาตรการดําเนินการเกีย่วกับเรื่องรองเรยีน 
กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของเทศบาลฯฯ วาทุจริตและปฏิบตัิ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

- 
 

- 
 

- 
 
- 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

 

มิติ ๒ รวม  ๖ มาตรการ ๖ กิจกรรม 3 โครงการ      
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การสงเสรมิ
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน 

๑) มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลนครอุบลราชธานีใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
๒) กิจกรรมอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓) มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารทีส่ําคัญและ
หลากหลาย 
๔) มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของเทศบาลฯ 
๕) โครงการจดัทําเอกสารเผยแพรประชาสมัพันธ

กิจกรรมของเทศบาลฯ 

- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 

 
- 
 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 

 
- 
 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓.๒ การรบัฟงความคิดเห็น 
การรบัและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

๑) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาล 
๒) กิจกรรมดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทกุข
เทศบาลฯ 
๓) มาตรการแกไขเหตเุดือดรอนรําคาญ     
ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

10๐,๐๐๐ 
 

- 
 
- 

10๐,๐๐๐ 
 

- 
 
- 

10๐,๐๐๐ 
 

- 
 
- 

10๐,๐๐๐ 
 

- 
 
- 

 

 ๓.๓ การสงเสรมิใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกจิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพฒันาเทศบาลฯ 
๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความ
คิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

- 
 
200,๐๐๐ 

- 
 

200,๐๐๐ 

- 
 

200,๐๐๐ 

- 
 
200,๐๐๐ 

 

มิติ ๓ รวม ๕ มาตรการ ๑ กิจกรรม ๔ โครงการ ๗๗๕,๐๐๐ ๗๗๕,๐๐๐ ๗๗๕,๐๐๐ ๗๗๕,๐๐๐  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสรมิสราง
และปรับปรงุ
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

๑) กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป  
๒) กิจกรรมจัดทํารายงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 ๔.๒ มาตรการสนบัสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรอืการบรหิาร
ราชการ ตามชองทางทีส่ามารถ
ดําเนินการได 

1) กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อสราง
ชองทางระหวางสื่อมวลชนกับทองถิ่น 

- 
 

100,000 

- 
 

100,000 

- 
 

100,000 

- 
 

100,000 

 

 ๔.๓ การสงเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

๑) กิจกรรมการยื่นขอขอมูลขาวสารตางๆ  
๒) กิจกรรมการตัง้กระทูถามในการประชุมสภา
เทศบาลฯ 
๓) โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลฯ 

- 
- 
 

120,000 

- 
- 
 

120,000 
 

- 
- 
 

120,000 

- 
- 
 

120,000 

 

 ๔.๔ เสริมพลังการมสีวนรวม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพือ่
ตอตานการทจุริต 

๑) กิจกรรมการคัดเลือกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มกีารบรหิารจัดการที่ด ี
 

- - - -  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔.๔ เสริมพลังการมสีวนรวม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพือ่
ตอตานการทจุริต 

๒) กิจกรรมการประกวดเทศบาลนาอยู 
๓) กิจกรรมการประกวดสํานักงานสเีขียว 
๔) กิจกรรมการประเมินการปลอยกาซเรือน
กระจกของเทศบาลฯ 
๕) กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของ
เทศบาลนครอบุลราชธานี (LPA)  

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

 

มิติ ๔ รวม ๑๐ กิจกรรม 2 โครงการ 220,000 220,000 220,000 220,000  
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สวนที่ 3 

มิตทิี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 

1.1 สรางจิตสาํนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมือง ฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ราชการแกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางในสังกัดเทศบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทกุรูปแบบ จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  
เงื่อนไข  และหลักเกณฑตาง ๆ  ที่พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่  
การดําเนินการอยางเครงครัด  ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ  ความชํานาญ 
ประสบการณ  หรือขาดความรู  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑตาง ๆ  ที่มักมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสมอเทานั้น  หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย  
ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ  เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิด ๆ สงผลให พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง ตองตกเปน
ผูกระทําผิดกฎหมาย  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   และทําใหการแกไขปญหาของ
ประชาชน  หรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองลาชา  เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง ความเสียหายที่เกิดจากการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บุคลากรของเทศบาลที่ไมเขาใจในตัวบทกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง  
ประกาศ หลักเกณฑตาง ๆ อยางแทจริง อาจมีสาเหตุมาจากการไมมีความรูและความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง หลักเกณฑตางๆ หรือการมีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑตางๆใหมๆ ที่เปลีย่นแปลงอยูเสมอ ซึ่งทําให  
บุคลากรของเทศบาล ไมทราบ และมีผลทําใหเกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน น่ันคือ การทําผิดกฎหมายระเบียบ  
คําสั่ง หลักเกณฑตาง ๆ รวมทั้งถูกรองเรียน ถูกตรวจสอบความผิด ซึ่งสงผลเสียตอภาพลักษณของเทศบาล และมี
ผลทําใหการบริหารงานในองคกรปกครองทองถิ่น ไมสามารถดําเนินการสําเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไวได 
 จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่บุคลากรของเทศบาล จะตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ
กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคลากรของเทศบาลไมตองเสี่ยง
กับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ฝายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน จึงจัดโครงการอบรม เรื่อง     
“กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ราชการแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางในสังกัดเทศบาล” ขึ้น
เพื่อใหความรู  ความเขาใจ  ดานกฎหมายแกบุคลากรของเทศบาลในการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว 

3.  วัตถุประสงค 

๑.   เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการเรียนรู  ความเขาใจ  เนื้อหาและสาระสําคัญ    
      ของกฎหมายการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒.   เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี ลดความผิดพลาดและความเสียหาย จากการ    
      เขาใจเนื้อหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑตาง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 
๓.   เพื่อใหบุคลากรของเทศบาล มีความเขาใจตัวบทกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ  
      ทําใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
๔.   เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได

อยางสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
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4.  กลุมเปาหมาย 
บุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี   จํานวน   ๑๐๐   คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
      เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

6.  วิธีดําเนินการ 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๓. จัดอบรม 
๔. ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินโครงการ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)     

8.  งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐  บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ  

ฝายนิติการ    กองวิชาการและแผนงาน 

10.  ผลลัพธ 

๑.   บุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเรียนรู  ทําความเขาใจในเนื้อหาและ 
สาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒.   บุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถลดความผิดพลาดและความเสียหาย 
จากการเขาใจเพื่อหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑตาง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

๓.   บุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี   มีความเขาใจตัวบทกฎหมายขององคกรปก 
ครองสวนทองถิ่น  และทําใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

๔.   บุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นไดอยางสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 

1.2   สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี   
2. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงวันที่  2  ตุลาคม  2558   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
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พนักงานจาง ยึดถือเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน โดยยึดมั่นในคานิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  26  
พฤศจิกายน  2545  หมวด 14  กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ขอ 299 ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหกําหนดเปนแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ป ตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล และการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา ในดานที่ 5  ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 3 ป (พ.ศ.2558-2560) โดยใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงาน
บุคคลในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในปจจุบันการ
บริหารงานบุคคล หนวยงานมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับนักบริหารทองถิ่น และพนักงานของเทศบาล  เพราะ
การยึดมั่นถือมั่นในการดํารงไวซึ่งความยุติธรรมเที่ยงตรง จะทําใหผูบริหารปราศจากปญหาความเหลื่อมล้ําต่ําสูง
ของบุคคลหลายประเภท ความเที่ยงธรรมจะนํามาซึ่งความศรัทธาตอหมูเหลาปญญาชน ชนชั้นอาชีพในทองถิ่น 
การมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามจะทําใหผูบริหาร พนักงานไมประพฤติผิดตอศีลธรรม จรรยาบรรณ  รูจักแยกผิด
ชอบช่ัวดี การทุจริต ประพฤติมิชอบ คอรัปชั่น จะหมดไปเพราะความเกรงกลัวตอบาป  ในสภาวะปจจุบันนี้ปญหา
สังคมไดทําลายตอระบบการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะปญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมเปนปญหาบอน
ทําลายคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพหากผูบริหาร พนักงาน ไมหลีกเลี่ยงตอภัยอันตรายนี้จะทําใหขาดการยั้ง
คิดในการบริหารงาน อาจจะทําใหการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ  ดานจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และคุมคาแกพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่
อยางโปรงใส  นําหลักคุณธรรมและจริยธรรมประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอไป 

 

3.  วัตถุประสงค 
1. เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมแกผูเขารับการอบรม   
๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรม  มีความรู  ความเขาใจ  ในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมสามารถ

นํามาใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกตใชเปนยุทธศาสตรในการ

พัฒนาหนวยงานไดอยางเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
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4.  กลุมเปาหมาย 
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาล จํานวน  400 คน  ไดนํา

หลักคุณธรรมและจริยธรรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

6.  วิธีการดําเนินงาน 
๑. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 
๒. เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนวิทยากร 
๓. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
๔. สรุปผลการอบรม  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

ฝายการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล 

9.  งบประมาณ  

 100,000 บาท   (หนึ่งแสนบาทถวน) 

10.  ผลลัพธ 

๑. ผูเขารวมการอบรมมีการพัฒนาทางดานรางกายและจิตใจมากยิ่งขึ้น 

๒. ผูเขารวมการอบรมนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาพัฒนาหนวยงานไดอยางเหมาะสมและนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา สัมฤทธ์ิผล 

๓. ผูเขารวมการอบรมสามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกตใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนา
หนวยงานไดอยางเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ชุมชนพอเพียงคือชุมชนที่สมาชิกมีความเขมแข็งมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได ทั้งในทางปฏิบัติและมี
ทัศนคติที่ดีในการดํารงชีวิต พอมี พอกิน พออยู พอเพียง ตามฐานะและมีความสุขยั่งยืน ชุมชนมีความสมดุลทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ “เศรษฐกิจแหงความยั่งยืน” 
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 เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ และอยากเห็นชุมชนคนเมือง ๑๐๖ ชุมชน มีการ
ดํารงชีวิตประจําวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และใชทรัพยากรที่มีในชุมชนอยางจํากัดอยางรูคุณคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ยังสรางรายไดใหแกคนในชุมชนดวย 
 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อกระตุนใหประชาชนใชชีวิตประจําวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน

มีคุณคาและเกิดรายได 
 

4. เปาหมาย 

          การจัดอบรมถายทอดวิถีชีวิตความเปนอยูแบบพอเพียง ศึกษาดูงานชุมชนตนแบบหรือศึกษาดูงานจาก

หนวยงานที่มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเนื่อง เปนรูปธรรม และสามารถเปน

แบบอยางใหแกชุมชนอื่นได   เพื่อประโยชนในงานขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ตอไปในอนาคตแบบยั่งยืน 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

6. วิธีการดําเนินงาน 

๑. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัต ิ
๒. เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนวิทยากร 
๓. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
๔. สรปุผลการอบรม  

 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

            ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

            ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

            กองสวัสดิการและสังคม 
 

10. ผลลัพธ 

          เพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริไปขยายผลทั่วประเทศอยางจริงจังเพราะเปนที่ประจักษชัดแจงวา แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 พระราชทาน ใหพสกนิกรชาวไทยนี้จะนําไปสูเปาหมายการแกไขความยากจนและปญหา

สังคมนานับประการ ตลอดจนเปนแนวทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนโดยแท 
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1.3  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

โครงการที่ 1 

1.  ชื่อโครงการ ถนนเด็กเดิน                                                                  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญและมีคุณคาตอประเทศชาติเปนอยางยิ่ง เด็กและ
เยาวชนในปจจุบันมีจํานวนเกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนพลเมืองทั้งประเทศ บุคคลเหลานี้จําเปนจะตองไดรับการ
พัฒนาใหพรอมดวยพลังกาย พลังความคิด สติปญญาและพรอมที่จะเรียนรู  และเติบโตขึ้นมารับภาระ               
ในการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนธํารงและพัฒนามรดก                   
ทางวัฒนธรรมของชาติใหเจริญกาวหนาสืบไป 
 

สถานการณปจจุบันเด็กและเยาวชน ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและมีปญหาทางดานสุขภาวะภายใตความ
เจริญเติบโตและความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคมไดนํามาซึ่งปญหาสังคมแบบตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนเร็วเปนเงาตามตัว ไมวาจะเปนสถาบันครอบครัวมีความสําคัญลดนอยลง และมีความสัมพันธที่เหินหางมาก
ขึ้น ประชาชนมีความจําเปนในการปจจัยเพิ่มสูงขึ้น และการกาวมามีอิทธิพลของตางชาติและสื่อในรูปแบบตางๆ 
ทําใหคนทุกเพศทุกวัย ตองถูกปญหาทางสังคมเกาะกินและบั่นทอนคุณภาพชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมได ปญหาเด็ก
และเยาวชนเปนปญหาหนึ่งที่เกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน สังคมไทยมีปญหาดาน
เด็กและเยาวชนคอนขางมาก ไมวาจะเปนปญหาดานวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม   ปญหาดานความเครียด และการ
ตองการการยอมรับจากสังคม ปญหาความรุนแรงในกลุมเยาวชน ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมรูปแบบตางๆ 
และปญหาการใชเวลาวางอยางไมเหมาะสม เชน การเลนเกมออนไลน การใชอินเตอรเน็ตที่ไมเปนประโยชน และ
การรวมกลุมกันแยกตัวจากสังคมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม การกอความไมสงบ เปนตน 

 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี รวมกับภาคีเครือขาย จึงไดจัดทํากิจกรรมสรางสรรค ใหแกเด็กและเยาวชนใน
แตละพื้นที่ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาเหลานั้น สามารถแสดงออกไดอยางเต็มที่ ไดรับการยอมรับจากสังคมใชเวลา
วางอยางเปนประโยชนและสรางสรรค “ถนนเด็กเดิน” จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ตอบสนองและแกไขปญหาในสวนนี้
ได ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดอุบลราชธานี ภายใตกรอบ
ความคิด เรื่อง “เมืองนาอยูสําหรับเด็ก” รวมกับภาคีเครือขายจึงไดจัดโครงการนี้ขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงคของโครงการ 
  2.1 เพื่อเปนพื้นที่พกัผอนหยอนใจ เสริมสรางสุนทรียะทางอารมณสําหรบัเดก็เยาวชนและครอบครัว 

 ๒.2 เพื่อเปนพื้นที่เรียนรูและแสดงออกอยางสรางสรรคทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และงานอดิเรก 
 2.3 เพื่อเปนพื้นที่จําหนาย เชน ของเลนคัดสรร หนงัสอื และสือ่คัดสรรราคาถูก 
 2.4 เพื่อเปนพื้นทีส่ําหรับการสรางผูประกอบการรุนใหมทาํของหรอืสิง่ประดิษฐมาจําหนาย 
 2.5 เพื่อเปนพื้นที่ปลอดภัยอบายมุข โดยมีกิจกรรมการณรงคเสริมสรางสุขภาวะดานตาง ๆ  
      ใหกับเด็กเยาวชนและครอบครัว 
2.6 เพื่อสรางจิตสํานกึและตระหนักในความซื่อสัตยสจุริต 

๓. เปาหมาย 
เด็กและเยาวชนในเขตและนอกเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 

๔. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 4.1. บันทึกขออนมุัติโครงการ    
 4.2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.3 แตงตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบงานทีเ่กี่ยวของ  
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 4.4 จัดประชุมคณะกรรมการ/ภาคีเครือขายเพื่อเตรียมการจัดงาน 
 4.5  บันทึกขอใชสถานที่จัดกิจกรรม    
 4.6  จัดทําเอกสารแบบประเมินผลการดําเนินงาน 
 4.7  ขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจาง    
 4.8  ดําเนินการกิจกรรม “ถนนเดก็เดิน” 
 4.9  ติดตามและประเมินผลโครงการ   
 4.๑๐ สรปุผลการดําเนินงานและรายงานผูบรหิารทราบ 
 

๕.  ระยะเวลาดาํเนินการและสถานที่ 
4 ป (งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

 

6. งบประมาณ 
2๐๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถวน )  

 

๗.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สํานักการศึกษา เทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 เด็กและเยาวชนมีพื้นที่พักผอนหยอนใจ เสริมสรางความสุนทรียะทางอารมณสําหรบัเด็กและ

ครอบครัว 
8.2  เด็กและเยาวชน มีพื้นทีเ่รียนรูและแสดงออกอยางสรางสรรคทางศิลปะ ดนตรี กีฬา งานอดิเรก 
8.3 เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ปลอดภัยปลอดอบายมุข โดยมกีิจกรรมการรณรงคเสริมสรางสุขภาวะตางๆ 

ใหเด็กและครอบครัวและกลุมแกนนําเยาวชนไดรวมทํากจิกรรมเปนเครือขายเพื่อสรางสรรคสังคม 
8.4 เกิดพื้นที่คุณภาพสําหรบัเด็กและเยาวชนไดรวมเรียนรูและแสดงศกัยภาพในทางทีส่รางสรรค 
8.5 หนวยงานที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนเกิดแนวความคิด เชิงยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กทีมุ่ง    

“ขจัดพื้นทีร่ายดวยการขยายพื้นที่ด”ี เพื่อการลดปญหาเด็กและเยาวชน ตอบสนองยุทธศาสตรจงัหวัดนาอยู
สําหรับเด็กและเยาวชน  

8.6 เด็กและเยาวชนมีจิตสํานกึและตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 
 

โครงการที่ 2 

1.  ชื่อโครงการ   โครงการอบรมลูกเสือจราจรแกเยาวชน 
2.  หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเทศบาลขนาดใหญ มีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมากมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอัตราเฉลี่ยสูง สืบเนื่องมาจากการขยายการลงทุน การสงออก และการทองเที่ยว ซึ่งในสภาวการณ
ปจจุบัน การเดินทางสัญจรไปมาภายในจังหวัดอุบลราชธานี มีสภาพการจราจรที่คับคั่ง หนาแนนมากขึ้น และ
พบวามีอุบัติเหตุดานจราจรเกิดข้ึนบอยครัง้กอใหเกดิความสูญเสียทัง้ชีวิต  และทรัพยสินซึ่งสาเหตุประการหนึ่งเกิด
จากผูใชรถใชถนนขาดวินัยไมเคารพกฎจราจร การที่จะแกไขปญหาในเรื่องนี้ใหไดผลนั้นจะตองสรางวินัยในเรื่อง
ของการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการจราจร จนเกิดเปนนิสัยติดตัวและถือปฏิบัติอยูตลอดเวลา 
 การจัดใหมีการอบรมนักเรยีนที่เปนลูกเสอืในโรงเรียน ในเรื่องเกี่ยวกับกฎจราจร วินัยจราจร มารยาทการ
ขับขี่ยานพาหนะ และเพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นได ใหเยาวชนที่เปนลูกเสือจราจรไดเรียนรู
เรื่องกฎจราจรสามารถปฏิบัติหนาที่ชวยตํารวจจราจร และมีสวนรวมในการแกปญหาดานการจราจร โดยใหผูขับขี่
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มีระเบียบวินัย ขับขี่ยานยนตอยางปลอดภัย เพื่อปองกันอุบัติเหตุจราจร สํานักการศึกษา เทศบาลนคร
อุบลราชธานี จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
๒.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 2.๑ เพื่อใหเยาวชนที่เปนลูกเสือในโรงเรียนไดเรียนรูเรื่องกฎจราจรมีความรูและเขาใจในระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ เกี่ยวกบัจราจร 
 ๒.2 เพื่อใหลูกเสือในโรงเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ชวยตํารวจจราจรและใหการชวยเหลือผูใชรถใช   

ถนนปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการจราจร      
 2.3 เพื่อเปนการปลูกฝงใหเปนลูกเสือจราจรนําความรูไปใชในชีวิตและเปนการปลูกจิตสํานึกใหผูใช 
รถใชถนนมีความรับผิดชอบตอสงัคมโดยสวนรวม   

2.4 เพื่อลดปญหาจราจรติดขัดและลดอุบัตเิหตจุากการใชรถใชถนน 
2.5 เพื่อสรางจิตสํานกึและเกิดความตระหนักใหมจีิตสาธารณะ 

๓. เปาหมาย 
           3.1  เชิงปริมาณ  
          เด็กและเยาวชนที่เปนลูกเสือโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  จํานวน 300 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ   
         เยาวชนที่เปนลูกเสือในโรงเรียนสามารถปฏิบัตงิานชวยตํารวจจราจรและมีความรูความเขาใจ ใน
การใชกฎจราจรมากยิ่งขึ้น สามารถนําไปปฏบิัติไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
๔. การดําเนินการ 
 4.๑ เสนอขออนมุัติโครงการ   
 4.2 แตงตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบงานทีเ่กี่ยวของ 
 4.3 ประสานงาน / เชิญวิทยากร  
 ๔.4 จัดทําเอกสารอบรม แบบประเมินการดําเนินงาน 
 4.5 ขออนุมัติจัดซือ้ – จัดจาง 
 4.6 ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ    
 4.7 วัดผล / ประเมินผลตามโครงการ / สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบรหิารทราบ 
๕.  สถานที่และระยะเวลาดาํเนินการ 

 4 ป (ประจําป พ.ศ.2561 – 2564) 
๖. งบประมาณ 

งบประมาณ  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) 
๗.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษานอกระบบฯ  สํานักการศึกษา เทศบาลนครอบุลราชธานี 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

8.1  ลูกเสือจราจรมีความรูและเขาใจในระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ เกี่ยวกับจราจร 
8.2  ลูกเสือจราจรสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอคับเกี่ยวกับการจราจร  
8.3  ลูกเสือจราจรมจีิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคมโดยสวนรวม   
8.4  ลดปญหาจราจรติดขัด และลดอบุัติเหตุจาการใชรถใชถนน 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ  โครงการ/กิจกรรม รณรงคปองกันสารเสพตดิในสถานศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคม  นอกจากใหความรูในดานตาง ๆ  แกนักเรียนแลวยังตองมหีนาที่

รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยใหสมบรูณอยูเสมอ  แตในสภาพปจจุบันปญหายาเสพติดซึง่มาในรปูแบบและ

วิธีการตาง ๆ แพรหลายเขาไปสูเยาวชนและสถานศึกษา ตาง ๆ  มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจงึมีความจําเปนที่จะหา

แนวทางปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดังกลาวมิใหเกิดข้ึนในโรงเรียน 

3.  วัตถุประสงค 

 3.1  เพื่อสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจทีเ่ขมแข็งใหแกนกัเรยีน 

 3.2  เพื่อรวมรณรงค ตอตาน และปองกัน ยาเสพติดทกุอยางทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 3.3  เพื่อสรางจิตสํานึก และเกิดความตระหนักในการตอตานการทจุริต 

4.  เปาหมายของโครงการ 

 4.1  ดานปริมาณ   

   นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอบุลทุกคนไมเกี่ยวของและเสพยาเสพติด 

 4.2  ดานคุณภาพ   

  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพา  100 เปอรเซ็นตเปนผูมีพลานามัยทีส่มบูรณมจีิตใจ 

ที่เขมแข็ง ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และรวมเปนกําลังสําคัญในการตอตานยาเสพติด 

5.  ลักษณะของโครงการ 

 5.1  เปนโครงการตอเนื่องทําตลอดป และทกุป 

 5.2  เปนโครงการสนับสนุนนโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติดของของชาต ิ

6.  แนวทางการดําเนินงาน 

 6.1 สํารวจนกัเรียน  แบงออกเปน 2 กลุมคือ  กลุมปลอดยาเสพติด และ กลุมที่มีความเสี่ยงตอ 

การติดยาเสพติด   

 6.2  ประสานงานติดตอกับทางบาน  หาขอมูลตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

 6.3  ประชุมรวมมือ หลายฝายโดยผูทีม่ีสวนเกี่ยวของรวมทัง้ตัวแทนชุมชน 

7.  งบประมาณ  

 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) 

8.  ผูรับผิดชอบ 

 งานการศึกษานอกระบบฯ สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 9.1 ลูกเสือจราจรมีความรูและความเขาใจในระเบียบขอบงัคับตางๆ เกี่ยวจราจร 

 9.2 ลูกเสือจราจรสามรถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการจราจร 

 9.3 ลูกเสือจราจรมีจิตสํานึกและรบัผิดชอบตอสงัคมโดยสวนรวม 

 9.4 ลดปญหาจราจรติดขัด และลดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน 

 9.5 ลูกเสือจราจรมีจิตสํานึกและตระหนักถึงจิตบริการสาธารณะ 
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โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ โครงการฝกอบรมสัมมนาครูบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ระยะที่ 1  อบรมเชิง

ปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ลดเวลาเรยีน  เพ่ิมเวลารู โดยสอดแทรกกิจกรรมโตไปไมโกง 

2.  หลักการและเหตุผล 

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียนภาควิชาการ

และการลดเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูตองใชความสามารถในการออกแบบการเรียนรูใหนักเรียนได

สาระที่ตองรูครบถวนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นชวงระยะเวลาระหวางหลังเลิกเรียนจนกวานักเรียนจะ

กลับบานซึ่งนักเรียนยังคงอยูที่โรงเรียน โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ ใหนักเรียนปฏิบัติ และควร

เปนกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ชวยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห ความมีน้ําใจตอกัน การทํางานเปนทีม และ

ที่สําคัญควรมีกิจกรรมกระตุนใหเด็กไดคนหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อวาเด็กทุกคนมีความพิเศษ 

มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไมจําเปนตองเปดใหเฉพาะหองเดียวกัน หรือระดับชั้น

เดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทํารวมกันหลายระดับชั้นได เพื่อใหเด็กๆรูจักปรับตัว การชวยเหลือดูแล

กัน การมีปฏิสัมพันธกับคนหลายชวงวัย โดยเปนการจําลองสภาพจริงในสังคมใหเด็กไดเรียนรู ซึ่งจะยิ่งชวยเพิ่ม

ทักษะในการแกปญหาใหกับเด็กไทยตอไปการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกรอบวิสัยทัศน ดานการศึกษา      

เพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมเขาสูการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ของไทยนั้น สอดคลองกับของหลายประเทศที่เปน

ผูนําดานการศึกษาของโลก ซึ่งจะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรู และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 

 ดังนั้น  เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความรู ความเขาใจ

แนวทางการบริหารการจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู           

โดยสอดแทรกกิจกรรมโตไปไมโกง” หนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  จึงไดจัดโครงการดังกลาวขึ้น 

3.  วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อขับเคลื่อนการนําหลักสูตรสถานศึกษา ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 3.2 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีทักษะในการคิดวิเคราะห และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ

สนใจและถนัดของนักเรียนแตละบุคคล 

 3.3 เพื่อใหครูผูสอนและครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัด

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  โดยสอดแทรกกิจกรรมโตไปไมโกง” ไดอยางเหมาะสม ทั้งดานวิชาการ    

ดานปฏิบัตินักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแตละบุคคล 

 3.4 เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนาตนเอง

ตามความสนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู 

4.  เปาหมาย 

 4.1  ครูโรงเรียนในสังกัด     จํานวน  172  คน 

 4.2  ครูผูดูแลเดก็เล็ก     จํานวน    30  คน 

 4.3  เจาหนาทีผู่ดําเนินการและวิทยากร   จํานวน      8  คน 

     รวมทั้งสิ้น    จํานวน   210  คน 
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5.  วิธีดําเนินการ 

 5.๑ ประชุมครูผูเกี่ยวของวางแผนการดําเนินงาน 

 5.๒ ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 5.3   ดําเนินการอบรมตามกําหนด 

 5.4   วัดผล/ประเมินผลโครงการ 

 5.5   สรุปผลการดําเนินโครงการรายงานผูบรหิาร 

6.  ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  ระยะที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัตกิารบุคลากรทางการศึกษา   

  ระยะที่ 2  ศึกษาดูงาน   

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยศึกษานิเทศก   สํานักการศึกษา   เทศบาลนครอบุลราชธานี 

๘.  งบประมาณ 

 3๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) 

๙.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 9.1 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรสถานศึกษา ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ    

ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 9.2 สถานศึกษามีแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีทักษะในการคิดวิเคราะห และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ

สนใจและถนัดของนักเรียนแตละบุคคล 

 9.3 ครูผูสอนและครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม     

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  โดยสอดแทรกกิจกรรมโตไปไมโกง” ไดอยางเหมาะสม ทั้งดานวิชาการ ดานปฏิบัติ 

นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแตละบุคคล 

 9.4 ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนาตนเองตาม  

ความสนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู 
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มิตทิี่ 2  การบรหิารราชการเพื่อปองกันการทุจรติ 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

1. กิจกรรม  “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยเรื่องการปองกันและปราบปรามทุจริตมาแลว ๓  
ฉบับ  ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่  ๓  เริ่มจากป  พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงป พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ้งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทยีมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนด
วิสัยทัศน  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต”  มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index  :  CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป  พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น  การบริหารงานภาครัฐจะตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐ
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติ  
มิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน  ๖  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่  ๑  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่  ๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรที่  ๔  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index  :  CPI) 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง  ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่นและเปนกลไกลหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีสวนในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําได
เทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

 ทั้งนี้  ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความ
ขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบกกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความีคุณธรรม จริยธรรม  ซื่อสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไป เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีจํานวนมาก  และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางาน
ในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา  แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางาน
ในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชกานอื่น และมูลคา
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีตองแสดงเจตนาทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเหน็ชัดเปนรปูธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการทุจริตขององคกรตนเอง
ตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีดวย       
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

๔.๑  ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  อยางนอย  ๑  ฉบับ 
๔.๒  มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน  อยางนอย  ๑  ครั้ง 
๔.๓  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ๔  ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

6. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๖.๒  ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 
๖.๓  จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๔  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๕  จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๖  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๗  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๘  รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61  -  ๒๕64) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑  ผลผลิต 
 -  มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  อยางนอย  ๑  ฉบับ 
 -  มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑  ครั้ง 
 -  มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป จํานวน ๑ ฉบับ 
๑๐.๒  ผลลัพธ 
 -  การบริหารราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
 -  ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
โครงการที่ 1 

๑. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
        มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล           
รองปลัดเทศบาล และหัวหนาการบริหารงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 
           เทศบาลนครอุบลราชธานี  เปนหนวยงานบริหารราชการองคปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น  ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หนาที่ตามพระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมมีากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมี
การกระจายอํานาจ  หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก 
กอง และฝายตางๆ  ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับ
ความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดให           
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗  ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสมัฤทธิต์อ
ภาคกิจของรัฐ  ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 
๔๘(๒) เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่งการ  อนุญาต อนุมัติ  เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล  มาตรา ๔๘  สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  มาตรา ๔๘ วิสติ นายกเทศนมตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ใหแกรองนายกเทศมนตรีทีไ่ดรับแตงตั้งในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได  มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  
กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของเทศบาล  ใหเปนไปตามนโยบายและอํานาจหนาที่อื่น  ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่
นายกเทศมนตรี  มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลอุบลราชธานี 
          ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลกัการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จําเปนตองมีมาตรการ      
การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาล 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
๓.๓ เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 
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๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 
          จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนการบริหารงาน จํานวน  ๔  ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  และหนาสวนราชการ  ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรอง
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนการบริหารงาน 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

 สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๖.   วิธีดําเนินการ 

๖.๑  ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ 

๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

๖.๓  จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖.๔  ใหผูมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
        มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน  จํานวนไมนอยกวา  ๔   ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ 
        - ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
        - ประชาชนไดรับความสะดวก  และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 
โครงการที่ 2 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม   “ ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           เพื่อใหการบันทึกบัญชี  การจัดทําทะเบียนคุมเงินเบิกจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี  สํานักการคลัง  เทศบาลนครอุบลราชธานี  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ  ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวของ  ซึ่งถือเปนเรื่องสาํคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ  
และมีความจําเปนตอเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑  เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี  สํานักการคลัง  มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  

และหนังสือที่เกี่ยวของ 
           ๓.๒  เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 
           บุคลากรฝายบัญชี  สํานักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี 
๕.  พ้ืนที่ดําเนินการ 
          สํานักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี 
๖.  วิธีดําเนินการ 
          จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย  แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
           4 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
๘.  งบประมาณดําเนินการ 
            ไมใชงบประมาณ 
๙.  ผูรับผิดชอบ 
            สํานักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
            ๑๐.๑  บุคลากรฝายบัญชี  กองคลัง  มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยงของ 
            ๑๐.๒  ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
            ๑๐.๓  เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ   
 
โครงการที่ 3 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีฐานะเปนนิติบุคคล  มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตัวเอง  ทั้งในเรื่องการจัดรายไดและการใชจายเงินและบริหารงานตางๆ  ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ  แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว  ดังนั้น  การที่เทศบาลจะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย  สุจริต  มีความโปรงใส  
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
           เพื่อให เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดให           
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม    
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
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           ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส  ตรวจสอบได  เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น  จึงมีความจําเปนตองจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดาน   
การจัดซื้อ – จัดจาง  เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจางของเทศบาลทกุโครงการ
และกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑  เพื่อใหประชาชนไดรับรับทราบขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการจดัซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาล 

๓.๒  เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓  เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
           เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง  ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)      
พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี  และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาล 
๖. วิธีดําเนินการ  
            ๖.๑  รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ  ดังนี้ 
                    -  ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
                    -  ประกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
                    -  ประกาศกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจสอบรับงาน 
                    -  ประกาศวัน  เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
                    -  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
                     -  ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
            ๖.๒  นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก     
ทางเว็บไซต  บอรดประชาสัมพันธ  ระบบกระจายเสียงไรสาย  หนวยงานราชการ  เปนตน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
             ๔ ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
๘.  งบประมาณดําเนินการ 
             ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบ 
              สํานักคลัง  เทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
              ๑๐.๑  ผลผลิต 
                       เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา  ๓ ชองทาง 
              ๑๐.๒  ผลลัพธ 

-  ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐   
   ของโครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

                           -  การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส  ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
                           -  สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
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โครงการที่ 4 

๑. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

           โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครง 

            เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจ

หนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒  และหนาที่ตาม

กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  

โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง  

การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ  จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น เทศบาลฐานะผูใหบรกิารก็จะ

ไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น  ประชาชนไดรับประโยชน  หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอย

เพียงใด  ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม  การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมี

โครงการการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

            เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา  ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี  คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร  ตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา  ๖  ที่กําหนดใหบริหารบานเมืองที่ดีนั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก  

และไดรับการตอบสนองความตองการ  ประกอบกับหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี  ลงวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม    

๒๕60  เรื่อง การขึ้นบัญชีรายช่ือสถาบันการศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจตามหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการ

กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานเทศบาล  

ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนให

ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา 

๓. วัตถุประสงค 

         ๓.๑  เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 

         ๓.๒ เพื่อใหการสรางจิตสาํนึกความตระหนักใหแกบุคลากร  ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการโดยยึดประโยชน

สุขของประชาชน 

          ๓.๓ เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานการบริการใหมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ 

          ๓.๔ เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน  กรทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

          จัดจางสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัด  ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล   
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๕.พื้นที่ดําเนินการ 

           พื้นที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๖. วิธีการดําเนินการ 

           ๖.๑  ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ  และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุ 

           ๖.๒  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด 

           ๖.๓  สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ 

           ๖.๔  ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 

           ๖.๕  ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 

           ๖.๖  นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน           

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)   

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

           งบประมาณ  100,000 บาท 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

           สํานักปลัดเทศบาล   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

           ๑๐.๑  ผลผลิต 

                      ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาล  จํานวน  ๑ ฉบับ  

           ๑๐.๒  ผลลัพธ 

                     -  ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ  ๘๐ 

                     -  การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส  และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

 

โครงการที่ 5 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการพัสดุของสํานักการศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี มีโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กอีกหลายแหงที่จะตองดูแล
และรับผิดชอบ นอกจากการพัฒนาการศึกษาหลักสูตรการเรียนตางๆ ในแกเด็กนักเรียนแลว การใหการศึกษา
จําเปนตองมีสถานที่และวัสดุอุปกรณตางๆ เพียงพอตอการใหการศึกษาแกเด็ก ในสํานักการศึกษามีการมอบ
อํานาจตามกฎหมาย และจัดสรรงบประมาณเพื่อใหมีความสะดวกในการจัดหาวัสดุอุปกรณ โดยการจัดซื้อจัดจาง 
ตามกรอบกฎหมายที่มอบอํานาจใหดําเนินการ และสามารถบริหารจัดการเปนไปตามหลักนิติธรรม คือ 
กฎระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ซึ่งเปนขอสําคัญของการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และดวยเหตุที่มี
โรงเรียนในสังกัดหลายแหง ทําใหบุคลากรที่มีความรูดานพัสดุ และระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางไมเพียงพอ    
มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอสั่งการใหมๆ จึงไดมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลกรดานการพัสดุของสํานัก เพื่อสามารถ
รองรับการดําเนินงานพัสดุของสํานักไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ไดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 การใชจายงบประมาณเปนไปตามที่ไดวางแผนไว     
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การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการจัดหาพัสดุ ทําใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสไดพัฒนาองคความรูเพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง การดําเนินงานไปตามหลักธรรมาภิบาล พัสดุที่ไดสามารถใชประโยชนกับหนวยงานไดอยาง
คุมคา 
 

3. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุมีโอกาสไดพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันการ 
    ดําเนินงานที่ไมถูกตอง 

๒. เพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอสั่งการตางๆ ของ 

    กระทรวงมหาดไทย  

๓. เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคของการจัดหา    

    พัสดุ มีความโปรงใสตรวจสอบได พัสดุที่ไดสามารถใชประโยชนกับหนวยงานไดอยางคุมคา 

๔. เพื่อปรับปรุงพัฒนาการพัสดุใหเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว ไดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 
          บุคลากรที่รับิดชอบดานพัสดุของสํานักการศึกษา  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

6. วิธีการดําเนินงาน 
1. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัต ิ
2. เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนวิทยากร 
3. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
4. สรปุผลการอบรม  

 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
            ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
            ๓๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
            สํานักการศึกษา 
 

10. ผลลัพธ 
๑. ผูปฏิบัติงานดานพัสดุมีโอกาสไดรับการพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุประสงคของการจัดหา 
๒. บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอสั่งการตางๆ ของกระทรวงมหาดไทย การ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 

๓. การดําเนินงานของสํานักการศึกษา และการใชจายเงินของทางราชการเปนไปอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล พัสดุที่ไดสามารถใชประโยชนกับหนวยงานไดอยางคุมคา 

๔. การดําเนินงานของสํานักการศึกษาดานการพัสดุ เปนไปอยางอยางถูกตอง รวดเร็ว ไดประสิทธิผล

และมีประสิทธิภาพ 
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2.6 มาตรการการใชดลุยพินิจและอํานาจหนาใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

โครงการที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 

         พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
กําหนดใหองคปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สดุ ประกอบกับในปทีผ่านมาไดมีการประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารการจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

         เพื่อใหการประเมินการบริหารจดัการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา 
เทศบาลจึงไดจัดทําโครงการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานหรือลดข้ันตอนการทาํงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

๓. วัตถุประสงค 

         ๓.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

         ๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

         ๓.๓ เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

         ๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

๔. เปาหมาย / ผลผลิต 

         ๔.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานการบริการประชาชน 

         ๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

         ๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 

         ๔.๔ พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

         ๔.๕ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

         เทศบาลนครอุบลราชธานี  
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๖. วิธีการดําเนินการ 

         ๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

         ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพือ่สํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 

         ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทํา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

         ๖.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

         ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

         ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

         ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

          ทุกกอง / สํานัก ในเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑o. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

          ๑0.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ 

          ๑0.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

          ๑0.๓ ทําใหภาพลักษณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
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โครงการที่ 2 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

          การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อ
เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก / มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผู ใตบังคับบัญชา และพิจารณาถึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  

          ดังนั้น การดําเนินการของหนอยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

๓. วัตถุประสงค  

          เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลนครอบุลราชธานีภายใตกรอบอํานาจหนาทีต่ามกฎหมายกําหนดให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

๔. เปาหมาย 

          คณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี รองปลัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี หรือหัวหนาสวนการบริหารงาน 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

          เทศบาลนครอุบลราชธานี 

๖. วิธีดําเนินการ 

          ๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร           
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี หรือหัวหนาสวนการบริหารงาน เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

          ๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ  

          ๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี              
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี หรือหัวหนาสวนการบริหารงาน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 

          ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

          สวนราชการทุกสวน 

๑o. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

          การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเรว็ ตลอดจนเปนการอํานวย
ความสะดวก และการใหบริการประชาชน / บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 3 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

๒. หลักการและเหตุผล 

          ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับอํานาจนาที่ของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติ
อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําให
เกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาล
จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

๓. วัตถุประสงค 

          ๓.๑ เพื่อใหเปนการใชดุลพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

          ๓.๒ เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ 

๔. เปาหมาย / ผลผลิต 

          มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๕ เรื่อง 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

          เทศบาลนครอุบลราชธานี 

๖. วิธีดําเนินการ 

          ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

          ๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

          ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

          ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

          ฝายการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑o. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

          รอยละ ๘o ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 

โครงการที่ 4 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนบริหารงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 

          เทศบาลนครอุบลราชธานีเปนหนวยงานบรหิารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําอีก
มากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบรหิาร 
ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับ
สํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชน
ไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

          เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕o วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพือ่ประโยชนสขุของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา 
๓๗ ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพือ่ใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา (๒) เตรส ที่
กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ 
สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ใหแกรองนายกเทศมนตรีทีไ่ดรับแตงตั้งในการสั่งหรอืการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา ๔๘ เอกูนวี
สติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและ
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รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี 

          ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค 

          ๓.๑ เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน  

          ๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 

          ๓.๓ เพื่อเปนการกระจายอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

          ๓.๔ เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

๔. เปาหมาย 

          จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนการบริหารงาน จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล 
และปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนการบริหารงาน 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  

          สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๖. วิธีดําเนินการ 

          ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ  

          ๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ   
ถือปฏิบัติ 

          ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

          ๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

          ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 

           ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

          หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑0. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

          ๑0.๑ ผลผลิต 

                     มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 

          ๑0.๑ ผลลัพธ  

- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการ

ทุจริต 
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2.7 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ  : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษและ 
    เปนบุคคลตนแบบคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกดิความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาคสวน รวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ 
  เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี 
จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพื่อ
สงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปน
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน  
        กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวนไมนอยกวา 
10 คน/ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาลนครอุบลราชธานี เว็บไซตเทศบาลนครอุบลราชธานี สื่อ
สังคม (Social Media) เปนตน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 

50,000 บาท 
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9. ผูรับผิดชอบ 

ฝายการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 

โครงการที่ 2 
1. กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรตแิกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม ถือ
วาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูที่ทํา
คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานีอยางสม่ําเสมอ เทศบาลนคร
อุบลราชธานีจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล 
หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน
ใหกับเทศบาลที่ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร 
ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3.วัตถุประสงค 
          - เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          - เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานีตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
          - เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมี
คานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
          - ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
5.พื้นที่ดําเนินการ 
          พื้นที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
6.วิธีการดําเนินงาน 
          - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
          - คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพื่อใหเปนแบบอยาง 
          - จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการคัดเลือก
และไดคะแนนสูงสุด 
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7.ระยะเวลาดําเนินงาน 
            ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8.งบประมาณดําเนินการ 
            50,000 บาท. 
9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
            ฝายการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 
10.ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
          - ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
          - ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคา
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.8 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา 
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึง      
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ    
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีการวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน        
ผูบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 
  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกับปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล/ผูอํานวยการสํานัก/กอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลง   
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561 
 3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
โดยจัดทําเปนขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานีกับปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานีกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด 
พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
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4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 
 5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 
   -  ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 3 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
   -  ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกบัผูกํากับการดูแลตัวชี้วัด และ
ผูจัดเก็บขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงาน
ในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 5.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด 
 5.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 5.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรงุ 1 
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โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ดําเนินการตราอํานาจหนาที่ 
    เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตผุล 
  เทศบาลนครอุบลราชธานีใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบเพื่อจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แลว 
เทศบาลนครอุบลราชธานียังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทํา
หนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนงานการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวน
ราชการ 
  การใหความรวมมือกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินกรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ช้ีแจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต 
สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดให
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 
  ในกรณีที่มีการที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย 
ฝายนิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรยีนกลาวหาบคุลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
  นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อความโปรงใส 
และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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6. วิธีดําเนินการ 

 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลนครอุบลราชธานี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 เทศบาลนครอุบลราชธานีมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 10.2 เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตผุล 
  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
  ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาลนคร
อุบลราชธานี รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรือ่งรองเรียนของเทศบาลนครอุบลราชธานีข้ึน เพื่อดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
 3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอก ตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)   

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 
 

โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
 กลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานีวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอาํนาจหนาที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตผุล 
  สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรฐั กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงไดจัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียทราบชอง
ทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องทุจริตหรือ
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ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิให
เจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจหนาที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย                                                                                                                                                            

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาใน
เทศบาลนครอุบลราชธานี พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลนครอุบลราชธานี ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล 
พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิ กรณีมีเจาหนาที่ทุจรติและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความ
มั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ตัวชี้วัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ 
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มิตทิี่ 3  การสงเสรทิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 3.1  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
 
โครงการที่ 1 
๑. โครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนครอุบลราชธานีใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดย
มีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ 

 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดใหมี
สถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลนคร
อุบลราชธานีใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและ
แผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความจริง
ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
2. เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 1 แหง 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนครอุบลราชธานี (ภายในศูนยบริการรวม เทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
2. มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
3. มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชน
ทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด 

4. มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
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5. มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6. มีการบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 
7. มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเปนหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลทีห่นวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกดิการบริการ
จัดการที่ดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน 
โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสการทํางาน คือ การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือ
รับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบ
ประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
เปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น 

การเปดเผยขอมูลขาวเทศบาลนครอุบลราชธานีใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อ
เกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาค
ประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูเขารวมอบรม     จํานวน 90 คน 
(ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 คน) 
ผลการเรียนรู    รอยละ 80  
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  รอยละ 80 



50 
 

5. พื้นที่เปาหมาย 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

6. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
จํานวนผูเขารวมอบรม 
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 

โครงการที่ 3 

๑.ชื่อโครงการ : มาตรการ เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย 

๒.หลักการและเหตุผล 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o มาตรา ๗ และมาตรา ๘ กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 

อํานาจหนาที่  แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงไดจัดทํามาตรการ เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลายขึ้น 

เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ

เทศบาลนครอุบลราชธานีไดงายและสะดวกมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 

๓.๒ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 

๓.๓ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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๔.เปาหมาย / ผลผลิต 

 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑o ประเภทขึ้นไป 

๕.พื้นที่ดําเนินการ 

 พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี 

๖.วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ไดแก 

 -  แผนพัฒนาทองถิ่น 

 -  งบประมาณรายจายประจําป 

 -  แผนการดําเนินงาน 

 -  แผนอัตรากําลัง 

 -  แผนการจัดหาพัสดุ 

 -  ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา     

 -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  

 -  ขอมูลรายรับและรายจาย  

 -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 -  รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น  

 -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

 -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 -  ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 - 2564 

๘.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑0.ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

 จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 

โครงการที่ 4 

๑.ชื่อโครงการ : มาตรการ จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๒.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o มาตรา ๗ และมาตรา ๘ กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 

อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของ

หนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย  เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 

หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media ) หมายเลข

โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ  สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให

ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล

นครอุบลราชธานีไดงายและสะดวกมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 

 ๓.๒ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 ๓.๓ เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนงาย 

๔.เปาหมาย / ผลผลิต 

 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง 

๕.พื้นที่ดําเนินการ 

 พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี 

๖.วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 



53 
 

 -  บอรดหนาสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 -  บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลนครอุบลราชธานีรานคาชุมชนตามชุมชน / หมูบาน 

-  ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว /รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 

-  ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนครอบุลราชธานี มีเจาหนาที่ใหบรกิารประจาํและใหประชาชนสบืคนไดเอง 

 -  จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 

-  ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 

 -  หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น 

-  ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 -  รายการ TV 

 -  รายการทาง Youtube 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564 

๘.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 

ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑0.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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โครงการที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพนัธกิจกรรมของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่หลักในการบริการ
สาธารณะ เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชน ซึ่งในการบริหารงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จําเปนตองอาศัยหลักการสนับสนุนหลายดาน โดยการประชาสัมพันธเปนการสนับสนุนอีกดานหนึ่งในการ
เผยแพรขาวสาร ภารกิจ และผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธาน ีผานทางสื่อหนังสือพิมพ วารสาร 
วิทยุ โทรทัศน ตลอดจนหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
กิจกรรม โครงการ และผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหหนวยงานราชการ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับทราบอยางทั่วถึง 
และเขาใจในบทบาทภารกิจ และการบริหารงานของเทศบาล   

3. วัตถุประสงค  

   1.เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม โครงการ และผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี และความเคลื่อนไหวของเทศบาล ใหสวนราชการ หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับทราบอยางทั่วถึง 

2.เพื่อใหสวนราชการ หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับทราบและเขาใจถึงบทบาท ภารกิจ และผลการดําเนินงานของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอการบริหารงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

4. เปาหมาย 

         - จัดทําวารสารเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ผลงาน โครงการ และ

กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป ประชาชน

ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับทราบอยางครอบคลุมและตอเนื่อง จํานวนไมนอยกวา 200  ฉบับ/ครั้ง 

  - จัดทําเอกสารเผยแพรกิจกรรมของเทศบาลเฉพาะกิจ เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ผลงาน 

โครงการ และกิจกรรมตางๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานีใหหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับทราบอยางทั่วถึง จํานวนไมนอยกวา 200  ฉบับ/ครั้ง 

  - จัดทําหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ผลงาน 

โครงการ และกิจกรรมตางๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานีใหหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับทราบอยางทั่วถึง จํานวนไมนอยกวา  200  ฉบับ/ครั้ง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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6. การดําเนินการ 

  ๑.  เก็บรวบรวมขอมลู กิจกรรม โครงการตางๆ ของแตละสํานัก / กอง / ฝาย ที่ไดจัดขึ้น 

  ๒.  จัดทํารางวารสารเทศบาลนครอุบลราชธานี /เอกสารเผยแพรกจิกรรมของเทศบาลเฉพาะกิจ และ 

หนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป เสนอตอคณะผูบริหารใหความเห็นชอบ 

  ๓. ขออนุมัติจัดจางพิมพวารสารเทศบาลนครอบุลราชธานี /เอกสารเผยแพรกิจกรรมของเทศบาล  

เฉพาะกิจและหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป 

  ๔. นําวารสารเทศบาลนครอบุลราชธานี /เอกสารเผยแพรกิจกรรมของเทศบาลเฉพาะกจิ และหนังสือ

รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานประจําปที่ไดไปประชาสมัพนัธใหหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน ประชาชน

ทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาลไดรับทราบ 

7.  ระยะเวลาดาํเนินการ 

๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8.  งบประมาณ 

          100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

          ฝายประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

10.  ผลลัพธ 

1. เพื่อใหสวนราชการ ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาล  ไดรับทราบ 
ขอมูล ขาวสาร กิจกรรม โครงการ และผลการดําเนินงานของทศบาลนครอุบลราชธานี ไดอยางครอบคลุมและตอเนื่อง 

2. เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี มีวารสารเทศบาล เอกสารเผยแพรกิจกรรมของเทศบาลเฉพาะกิจ  
และหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป ที่ไดรวบรวมขอมูล ขาวสาร กิจกรรม โครงการ และผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี เผื่อเผยใหสวนราชการทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน  ประชาชนทั่วไป และ

ประชาชนในเขตเทศบาล ไดรับทราบอยางทั่วถึง 
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 3.2  การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 
โครงการที่ 1 
1.   ชื่อโครงการ  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
2.   หลักการและเหตุผล   
 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่รับผิดชอบและจัดบริการขั้นพื้นฐาน               
เพื่อใหบริการแกประชาชน รวมทั้งมีหนาที่ในการจัดการและรักษาสิ่งแวดลอมของทองถิ่นใหมีสภาพที่เปนเมืองนาอยู 
เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ทองถิ่น เนื่องจากเปนองคกรทีอ่ยูในระดับฐานรากของสงัคม มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถรับรูปญหา
ขอจํากัดตางๆ รวมถึงการแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาในทองถิ่นไดดีกวาหนวยงานภายนอก 
 การปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงไดมีการกําหนดแนวนโยบายในการบริหารเทศบาลไว
ภายใต 5 ยุทธศาสตรหลัก คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อใหการบริหารงานการปฏิบัติงานขับเคลื่อน
ไปสูวิสัยทัศนและนโยบายที่วางไว และเพื่อใหการบริหารงานเทศบาลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความถูกตอง 
โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงบริหารจัดการโครงการภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนาดานตางๆ และการใหบริการจากหนวยงานในสังกัดเทศบาล เพื่อประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ได
ดําเนินการและติดตามประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพื่อทราบความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนวาบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือไม มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและ
กิจกรรมที่ไดกําหนดไวในแผนงาน มีการใชทรัพยากรตางๆเปนไปอยางเหมาะสม ประชาชนมีความพึงพอใจตอ     
การบริหารงานเทศบาลมากนอยเพียงใด โดยการรับฟงความคิดเห็น/ความตองการ ความพึงพอใจของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล ซึ่งผลของการประเมินจะทําใหทราบถึงปญหาอุปสรรค รวมทั้งความสําเร็จและความลมเหลวของ
การนําแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และการหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแกไขใหดี
ตลอดจนการนําขอเสนอแนะที่ไดรับทราบมาทําการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของประชาชนในระยะตอไป  
 

3.   วัตถุประสงค 
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล       

นครอุบลราชธานี 
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตอการใหบริการ       

ดานตางๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตอการจัดงานประเพณี

สําคัญตางๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
4) เพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร เทศบาล ได รั บทราบผลการดํ า เนิ นง านตามแผนพัฒนา เทศบาล                   

และผลการดําเนินงานในภาพรวม ตลอดจนขอคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลทุกดาน       
และเกิดการพัฒนาปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอการดําเนินงานของเทศบาล 

 

4.   เปาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 4 เขต 106 ชุมชน 
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5.   ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

 

6.   ผูรับผิดชอบโครงการ    งานวิจัยและประเมินผล ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน             
                                   เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

7.   งบประมาณ 
งบประมาณ  100,000 บาท  

 

8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1) ทราบถึงผลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

นครอุบลราชธานี 
2) ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานตางๆ ที่เกี่ยวของและ

สามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานดานตางๆ  
3) ทราบผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดงานประเพณีสําคัญตางๆของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี                            
4) ผูบริหารเทศบาลทราบผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนโดยรวม และนําผลไปกําหนด

นโยบาย แนวทางพัฒนาและปรับปรุงงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการดําเนินงานของเทศบาล 

 

โครงการที่ 2 

1.ชื่อโครงการ:  กิจกรรมดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ

บริการประชาชนในดานตางๆที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ

ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด

ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อ

ไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

๓.  วัตถุประสงค 

๓.๑  เพื่อรับทราบปญหาความเดือนรอนของประชาชนในพื้นที่  และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง   

       หรือนํามาเปนขอมลูในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

๓.๒  เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ  ณ  สํานักงานเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๓.๓  เพื่อเสริมสรางความสมัพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกบัประชาชนในพื้นที ่
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๔.  เปาหมาย 

 ใหบรกิารรับเรื่องรองเรียน/รองทกุข จากประชาชนในพื้นทีท่ี่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมสีวนได

สวนเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏบิัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ และผูมสีวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี

การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆทีอ่าจจะเกิดขึ้นตามมาได 

5. วิธีดาํเนินการ 

 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทกุข 

 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 

5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบรหิารพจิารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน

และเรงดวน 

 5.4 แจงผลปฏบิัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ใหบรกิารในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง

ทุกข/รองเรียน ดังนี ้

 6.1 สํานักเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 045 – 246060 ทางโทรสารหมายเลข 045 - 255232 

 6.3 ทางเว็บไซต 

 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอบุลราชธานี 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ประจําสปัดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลสงัคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถงึการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานของเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรงุตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 

 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการแกไขเดือดรอนรําคาญ ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนสวนงานทีม่ีอํานาจหนาที่โดยตรง

ในการดูแลดานสาธารณสุขและสิง่แวดลอมใหประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่ดีทีเ่อื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกตสิุข ดังนั้น 

เมื่อมกีรณีการแจงเรื่องราวหรอืรองทุกขอันมีลกัษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิง่แวดลอมที่มีเหตุเดือดรอน

รําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดงั กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอมจึงมหีนาทีเ่รงดําเนินการตรวจสอบและ

แกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อรบัแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตเุดือดรอนรําคาญตาม

พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

3.2  เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดเีสมอ 

3.3  เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนดําเนินงานของเจาหนาที ่

4. เปาหมาย 

รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตเุดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลนคร

อุบลราธานี 

5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําคําสัง่แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกบัเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาที่

ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

5.2  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 

5.3  รับแจงโดยตรงหรือรบัแจงผานศูนยรบัเรื่องราวรองทุกขเทศบาลนครอบุลราชธานี 

5.4  ดําเนินการออกตรวจพื้นที่รองเรียน/รองทกุข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบรหิารพิจารณา

สั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 

5.5  แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับตั้งแตวันรับแจง 
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6. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ใหบรกิารในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ชองทางรองทกุข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเหตเุดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

     9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรือ่งทีป่ระชาชนแจงเหตุหรือ

รองเรียน/รองทุกข 

9.3 ออกตรวจสอบพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.3  การสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ  มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒548 

และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7  (2)  และขอ 9 กําหนดใหมี

องคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น  เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานีในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล  มีองคกรใน

การจัดทําแผนพัฒนาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เทศบาลนครอุบลราชธานี  โดยกองวิชาการละแผนงาน     

จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดง  

ความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลนครอุบลราชธานีใหสอดคลองกับประเด็นปญหา 

ความตองการ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธานี   

5.  พื้นที่ดําเนินการ 

         เทศบาลนครอุบลราชธานี 

6.   วิธีดําเนินการ  

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8.   งบประมาณดําเนินการ 

        ไมใชงบประมาณ 

9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  ฝายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนคร

อุบลราชธานี 

10.   ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

เทศบาลนครอุบลราชธานีมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อ

เปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อใชเปนแผนพัฒนา     
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ในการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีตามความตองการของประชาชมและชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ดวยความถูกตอง  โปรงใส  สุจริต  และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

2.  หลักการและเหตุผล   

 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่รับผิดชอบและจัดบริการขั้นพื้นฐาน            

เพื่อใหบริการแกประชาชน รวมทั้งมีหนาที่ในการจัดการและรักษาสิ่งแวดลอมของทองถิ่นใหมีสภาพที่เปนเมือง   

นาอยู เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา

ทองถิ่น เนื่องจากเทศบาลเปนองคกรที่อยูในระดับฐานรากของสังคม มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 

สามารถรับรูปญหาขอจํากัดตางๆ รวมถึงการแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาในทองถิ่นไดดีกวาหนวยงาน

ภายนอก 

 การปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงไดมีการกําหนดแนวนโยบายในการบริหารเทศบาลไว

ภายใต 5 ยุทธศาสตรหลัก คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสราง 

ความเขมแข็งของชุมชน และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อใหการบริหารงานของ

องคกรขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศนและนโยบายที่วางไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความถูกตอง โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได โดยใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงบริหารจัดการโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานตาง  ๆ

และการใหบริการจากหนวยงานในสังกัดเทศบาล ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดจัดทําโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใหมีเอกสารแผนพัฒนาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน แผนชุมชน 

สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม 

รวมทั้งเพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค สามารถนําไปสูการขับเคลื่อนโครงการใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมีเอกสารแผนพฒันาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สําหรบัเปนแนวทางในการพฒันาเทศบาล 

2. เพื่อใหปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลไดรบัการตอบสนองไดอยางแทจริง 

3. เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรงุการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล  

4.  เปาหมาย 

- จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ   
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
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1. แผนพัฒนา 
2. แผนชุมชน 
3. แผนการดําเนินงาน 
4. เปนคาใชจายในการดําเนินการจัดประชุม การประชาคม การอบรม การสมัมนาและคาใชจายอืน่  ๆที่

เกี่ยวของ 
5.  ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 4 ป (งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)    

6.  ผูรับผิดชอบโครงการ    

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล

นครอุบลราชธานี  

7.  งบประมาณ 

      งบประมาณ 200,000 บาท 

8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. มีเอกสารแผนพัฒนาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ สําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาล  
2. ปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลไดรับแกไขและตอบสนองความตองไดอยาง

แทจริง 
3. มีขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
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มิตทิี่ 4 การเสริมสรางและปรบัปรุง กลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

กิจกรรมที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเทศบาลนคร

อุบลราชธานีเปนไปอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน

ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกดิข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูใน

การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดไว

โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให

สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบ

ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ 

ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนไปอยางถูกตองและ

เปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค 

๓.1 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆทางดานบัญชี และดานอื่นๆที่
เกี่ยวของ 

๓.1 เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 

๓.3 เพื่อการตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 

๓.3 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

๔. เปาหมาย / ผลผลิต  

 บุคลากรทุกหนวยงานใรสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๕. พื้นที่ดําเนินงาน 

 สวนราชการทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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๖. วิธีการดําเนินการ 

  ๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๖.๒ ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ

บริหารงานดานอื่นๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 

และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช

ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ / หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ

กําหนด เพื่อใหมั่นใจวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑o. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

  ๑0.๑ บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 

 ๑0.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 

๑0.๓ การใชทรัพยากรของสํานัก / กอง / หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

๑0.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง 
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กิจกรรมที่ 2 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานคูตอสูกํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

  ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดมีการ

จัดทําและรายงานการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปน

ประจําทุกป 

๓.วัตถุประสงค 

  ๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีทราบตาม

แบบที่ระเบียบ ฯ กําหนด 

  ๓. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินตามกําหนด 

๔. เปาหมาย / ผลผลิต 

  สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

  สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๖. วิธีดําเนินการ 

  ๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 

  ๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 

  ๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

  ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๑ 
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  ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ขอ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู

กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  หนวยตรวจสอบภายใน  เทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑0. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

  ๑.บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 

๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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4.2 มาตรการสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
ตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

กิจกรรมที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง 

ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติ เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร

การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบไดรายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังที่

เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

๓.๒ การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 

๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

๓.๔ มีการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบไดจึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ

องคกรใหมีความโปรงใสสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองได 

๔.เปาหมาย / ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี  

๖.วิธีดําเนินการ 

 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจาย      

การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข

เพิ่มเติมดวยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบและสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวัน

สิ้นปและจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนดเพื่อนําเสนอ

ผูบริหารทองถิ่นและประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (งบประมาณประจําป พ.ศ.2561 – 2564) 
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๘.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑0.ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

 ๑0.๑ มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

๑0.๒ มีการเบิกจายถูกตองรวดเร็วเกิดความประหยัด 

๑0.๓ มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ 

 

โครงการที่ 2 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางชองทางสื่อสารระหวางสื่อมวลชนกับทองถ่ิน 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
          เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีบทบาทและภารกิจใน
การใหบริการสาธารณะใหกับประชาชนในทองถิ่นเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นใหเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดและเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และเพื่อเปนการเผยแพรขอมูล 
ขาวสาร ผลการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง โดยไดมีการจัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นรวมกันในการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางในการพัฒนาเทศบาล
ระหวางสื่อมวลชนทุกแขนง ตัวแทนประชาชน คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนการงาน พนักงาน
เทศบาล ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางชองทางสื่อสารระหวางสื่อมวลชนกับทองถิ่นขึ้น 
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสื่อมวลชนทุกแขนง ตัวแทนประชาชน หัวหนาสวนราชการ กับคณะผูบริหาร 
หัวหนาสวนบริหารงาน พนักงานเทศบาล เพื่อระดมความคิดเห็น และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนารวมกัน รวมทั้ง
เพื่อกอใหเกิดความเขาใจและความรวมมือจากทุกภาคสวนในการพัฒนาเทศบาล 
 
 

2.  วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสื่อมวลชน ตัวแทนประชาชน หัวหนาสวนราชการ กับคณะ 

ผูบริหาร หัวหนาสวนการงาน พนักงานเทศบาล ใหเปนไปในทางที่ด ี
๒. เพื่อกอใหเกิดความรวมมือในการเสนอขาวสารใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง 
๓. เพื่อเปนการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการในลักษณะเปนการระดมความคิดเห็น  

การแลกเปลี่ยนความรูในการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางในการพัฒนาเทศบาลรวมกันเพื่อนํา
ขอสรุปที่ไดไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ 

๔. เพื่อเปนการแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาและจัดกิจกรรมสัมพันธเพื่อสราง ความสัมพันธ
อันดีตอสื่อมวลชน ตัวแทนประชาชน หัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนบริหารงาน พนักงานเทศบาล  
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3.   เปาหมาย  
คณะสื่อมวลชนทุกแขนง ตัวแทนประชาชน หัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนการ

บริหารงาน 
และพนักงานเทศบาล จํานวน  150   คน 
 

4.   ระยะเวลาดําเนินการ   
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

     

5.   วิธีดําเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนทุกแขนง ตัวแทนประชาชนในเขต

เทศบาล หัวหนาสวนราชการ คณะผูบรหิาร หัวหนาสวนบรหิารงาน พนักงานเทศบาล  
3. จัดแถลงผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาของเทศบาลนครอุบลราชธานี ตอสื่อมวลชนทุกแขนง  

ตัวแทนประชาชน ในเขตเทศบาล หัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนบรหิารงาน พนักงานเทศบาล 
4.  จัดกิจกรรมสัมพันธเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสื่อมวลชนทกุแขนง ตัวแทนประชาชนในเขต

เทศบาล หัวหนาสวนราชการ คณะผูบรหิาร หัวหนาสวนบรหิารงาน พนักงานเทศบาล 
 

6.   สถานที่ดําเนินการ  
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

 

7.  หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ   
ฝายประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  

8.   งบประมาณ  
 100,000.-  บาท 
    
      

9.  ผลลัพธ 
 ๑. เกิดความสัมพันธอันดีระหวางสื่อมวลชนทุกแขนง ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล หัวหนาสวน
ราชการ กับ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนบริหารงาน และพนักงานเทศบาล 
 ๒. ไดรับความรวมมือที่ดีจากสื่อมวลชน หัวหนาสวนราชการ ในการนําเสนอขอมูล ขาวสาร ผลการ
ดําเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ในรอบปที่ผานมา 
 ๓. ไดระดมความคิดเห็นพรอมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงานของ
เทศบาล กับสื่อมวลชน ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล หัวหนาสวนราชการ ในการรวมมือพัฒนาเทศบาลให
เปนไปในทางที่ดี 
 4. สื่อมวลชนทุกแขนง ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล หัวหนาสวนราชการ ไดรับทราบขอมูลการผล
การดําเนินงานในรอบป ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดอยางทั่วถึง 
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4.3    การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาเทศบาลทองถ่ิน 

กิจกรรมที่ 1 

1. ชื่อกิจกรรม การยื่นขอขอมูลขาวสารตางๆ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน โดยมีสวนกลางคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน 
นอกจากจะทําใหเทศบาลมบีรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในเทศบาลนครและลดการทุจริต 
          เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยให
สมาชิกสภาเทศบาลรวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
3. วัตถุประสงค 
          - เพื่อเปนกลไกลสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
          - เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
          - สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เปาหมาย 
          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๒๔ คน 
5.พื้นที่ดําเนินการ 
          เทศบาลนครอุบลราชธานี 
6. วิธีการดําเนินงาน 
          - จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม 
          - แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจาํป การตรวจสอบรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
          - สมาชิกสภาเทศบาลฯ ต้ังกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลฯ 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
            ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
            งานกิจการสภา ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 
10. ผลลัพธ 
          - สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
          - การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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กิจกรรมที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม การตั้งกระทูถามในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร การตั้งกระทูถามในการประชุม
สภาเทศบาลฯ เพื่อสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหาร เพื่อให
ผูบริหารไดช้ีแจงการปฏิบัติหนาที่สรางความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการ
มีสวนรวมในการเสนอแกไขปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เทศบาลนครอุบลราชธานีเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร จึงไดดําเนินกิจกรรมการตั้งกระทูถามในการประชุมสภา เพื่อเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
วัตถุประสงค 

๑. เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีบทบาทในการตั้งกระทูถามตอผูบริหาร 
๒. เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี จํานวน ๒๔ คน 
พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลนครอบุลราชธานี 
วิธีดําเนินการ 
 จัดประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 
ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 
ผลลัพธ 
 การประชุมสภาเทศบาลฯ เปนไปอยางตอเนื่อง และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบรหิาร 
แกไขปญหาตางๆ ไดเปนอยางด ี
 
โครงการที่ 3 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
ที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่
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เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการอบรมและศึกษาดูงาน
อยูเสมอ เพื่อเปนการเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่น
มีความเจริญกาวหนา 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจใน
การทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 

 2. เพื่อใหสมาชิกทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 3. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 

เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 24 คน 

พื้นที่ดําเนินการ 

 ทั้งในเทศบาลนครอุบลราชธานี และหนวยงานอื่นที่จัดฝกอบรม 

วิธีการดําเนินการ 

 1. ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลนครอุบลราชธานีและ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี 

 2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินหารเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิก
สภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 

 3. แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผานนายกเทศมนตรีทราบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2561) 

งบประมาณดําเนินการ 

 120,000 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล 
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ผลลัพธ 

 1. สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีความรูความเขาใจบทบาทและอํานาจหนาที่ 

 2. สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 

 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

ตัวชี้วัด 

 จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๒๔ ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษา
ดูงาน 
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4.4   เสริมสรางพลังการมสีวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ    
  ตอตานการทุจริต 

กิจกรรมที่ 1 

1. กิจกรรม การคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนที่มีการบริหารจัดการที่ด ี
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และในแตละปจะมีการ
คัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนที่มีการบรหิารจดัการที่ดี เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานที่ไดรับการประเมิน
และคําแนะนําที่จําเปนจากคณะกรรมการเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและการพัฒนาการบริหารจัดการและการ
จัดบริการสาธารณะของตนเองในอนาคต เพื่อใหการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุด เปนการเสนอผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะชน และเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
 

3. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสรางแรงจงูใจใหพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีพัฒนาการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ให

เปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
๒. คําชี้แนะของคณะกรรมการสามารถนํามาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการและนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาลฯ  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนที่มีการบริหารจัดการที่ด ี
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมและมอบหมายงานในการตอบโจทยตัวชี้วัดตางๆ  
๓. รวมเอกสารเพื่อจัดทําเลม และจัดสงคณะกรรมการ 
 

7.ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิจัยและประเมินผล ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 
 

10.ผลลัพธ 
เทศบาลนครอบุลราชธานีไดรับคําชี้แนะตางๆ จากคณะกรรมการ แลวนํามาปรบัปรุงการปฏิบัตงิาน 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และเปนขอมูลในการสมัครคัดเลือกในปถัดไป 
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กิจกรรมที่ 2 

1. กิจกรรม ประกวดเทศบาลนาอยู 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบทบาทสําคัญในการใหบริการประชาชนในทุกๆ ดาน 
รวมทั้งตองบริหารจัดการและพัฒนาเมืองใหมีความนาอยู นาอาศัย ประชาชนในทองถิ่นอยูดี มีสุข ตามกรอบ
ภารกิจหนาที่หลักและแนวนโยบายในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นซึ่งทุกสวนมีความสําคัญที่จะผลักดันให
การบริหารงานของเทศบาลไปสูเปาหมายของเมืองนาอยูอยางยั่งยืนที่วา “เมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน 
เทศบาลแหงการเรียนรูและพัฒนา การบริหารจัดการองคกรโดยใชหลักธรรมาภิบาล” 
 

3. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเสนอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะชน 
๒. เพื่ อ เ สริมศักยภาพบุคลากรของ เทศบาล ใหมี ความรู  และดํา เนินง านด านการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 เทศบาลนครอุบลราชธานีไดสงผลงานเขารับการประกวดแขงขัน 
 

5.พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

6.วิธีการดําเนินการ 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมและมอบหมายงานในการตอบโจทยตัวชี้วัดตางๆ  
๓. รวมเอกสารเพื่อจัดทําเลม และจัดสงคณะกรรมการ 
 

7.ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิจัยและประเมินผล ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 
 

10.ผลลัพธ 
เทศบาลนครอบุลราชธานีไดมีความรูความเขาใจในรายละเอยีด ขั้นตอน กรอบแนวคิด เกณฑการประเมิน

เทศบาลนาอยู และสามารถจัดทําเอกสารในการสมัครเขารวมโครงการประเมินไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมที่ 3 

1.กิจกรรม ประกวดสํานักงานสีเขียว 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานสีเขียว คือ การสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสํานักงาน เพื่อลดการใชพลังงาน ดําเนิน
กิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหม การลด
และเลิกใชสารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจางสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร 
พลังงานอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจดัการสิง่แวดลอมที่ดี และเพื่อยกระดับมาตรฐานสํานักงานให
เปนมิตรกับสิงแวดลอมมากขึ้น  
 เทศบาลนครอบุลราชธานีไดเล็งเห็นความสําคัญของโครงการนี้ จึงไดมีการสงผลงานเขาประกวด เพื่อ
ขับเคลื่อนใหเทศบาลฯ เปนสํานกังานทสีีเขียว และเปนหนวยงานที่ลดการใชพลงังานเพื่อลดการปลอยกาซเรือน
กระจกสูชั้นบรรยากาศอันเปนสาเหตหุลกัของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ
ปรากฏการณโลกรอน (Global Warming) ที่กําลงักลายเปนวกิฤติดานสิง่แวดลอมทีส่ําคญั และผลกระทบอยาง
กวางขวางทัง้ในประเทศและทั่วโลก  
 

3.วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมใหสํานักงานนําความรูสํานักงานสีเขียว(Green Office) ไปประยุกตใช 
2. เพื่อรับการตรวจประเมินในหนวยงาน 
3. เพื่อสงเสริมใหสํานักงานมีการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 เทศบาลนครอุบลราชธานีไดสงผลงานเขารับการประกวดแขงขัน และไดคําแนะนําที่เปนประโยชนมาปรับ
ใชในสํานักงาน 
 

5.พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

6.วิธีการดําเนินการ 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมและมอบหมายงานในการตอบโจทยตัวชี้วัดตางๆ  
๓. รวมเอกสารเพื่อจัดทําเลม และจัดสงคณะกรรมการ 
 

7.ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม รวมกับ กองวิชาการและแผนงาน 
 

10.ผลลัพธ 
เทศบาลนครอบุลราชธานีไดมีความรูความเขาใจในรายละเอยีด ขั้นตอน เกณฑการประเมินสํานกังาน    

สีเขียว สามารถนําความรูที่ไดรบัมาปรับใชในการดําเนินงาน และจัดทําเอกสารในการสมัครเขารวมโครงการ
ประเมินไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมที่ 4 

1.กิจกรรม ประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 แหลงเกิดกาซเรอืนกระจกจากกจิกรรมของมนุษยรวมถึง: การเผาผลาญเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและการ
ทําลายปาที่ปลอยคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศมากขึ้น การทําลายปา (โดยเฉพาะในเขตรอน) มีสวน
ปลดปลอย CO. เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนหนวยงานหนึ่งที่เล็งเห็นความสําคัญจึงไดสมัครเขารวมโครงการ
สงเสริมการจัดทําคารบอนฟรุตพริ้นท และการจัดทําขอมูลกาซเรือนกระจก เพื่อมุงสูเมืองคารบอนต่ํา ลดการใช
พลังงานที่ไมจําเปน 
 

3.วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสงเสริมใหพนักงานเทศบาลฯ เห็นความสําคัญของการปลอยกาซเรือนกระจก และผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึน 
๒. เพื่อรวบรวมขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของหนวยงาน 
๓. เพื่อทราบปริมาณกาซเรือนกระจกของหนวยงาน 

 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 เทศบาลนครอุบลราชธานีไดเขารวมโครงการจัดทําคารบอนฟรุตพริ้นท และการจัดทําขอมูลกาซเรือน
กระจก เพื่อมุงสูเมืองคารบอนต่ําและไดคําแนะนําที่เปนประโยชนมาปรับใชในสํานักงาน 
 

5.พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

6.วิธีการดําเนินการ 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมและมอบหมายงาน  
๓. รวมเอกสารเพื่อจัดทําเลม และจัดสงคณะกรรมการ 
 

7.ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม รวมกับ กองวิชาการและแผนงาน 
 

10.ผลลัพธ 
เทศบาลนครอบุลราชธานีไดมีความรูความเขาใจรายละเอียดการจัดเก็บขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก

ของหนวยงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาปรบัใชในการดําเนินงาน และจัดทําเอกสารไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมที่ 5 

1.กิจกรรม การประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี (LPA) 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 การประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลนครอุบลราชธาน ีตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) โดยมีการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล 
จํานวน ๕ ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดานการบริหารงาน
การเงินและการคลัง ดานการบริการสาธารณะ ดานธรรมาภิบาล และดานติดตามนวัตกรรมทองถิ่นตามแบบที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
 

3.วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเสนอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในรอบปที่ผานมา 
๒. เพื่อวัดผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผลการดําเนินงานของแตละดานรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 
 

5.พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

6.วิธีการดําเนินการ 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมและมอบหมายงานในการตอบโจทยตัวชี้วัดตางๆ  
๓. รวมเอกสารเพื่อจัดทําเลม และเตรียมตอนรับการประเมนิจากคณะกรรมการ 
 

7.ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กองตางๆ ของเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

10.ผลลัพธ 
เทศบาลนครอบุลราชธานีไดรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดรับ 

คะแนนรอยละ ๖๐ ข้ึนไปในแตละดาน 
 

 


