


เอกสารประกอบทายขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

เทศบาลนครปากเกร็ด 

 

 

 

มิติท่ี ๑  ดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

๑.๑ ดำเนินงานสำเร็จตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ ของ กองวิชาการและแผนงาน  

      และดำเนินการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลนครปากเกร็ด  

 ๑.๒ ดำเนินการทำคำชี้แจงประมาณการรายรับ ครบถวนตามหมวดรายรับ 

๑.๓ มีผลสำเร็จการเบิกจายงบประมาณ รายจายเพ่ือการลงทุน รอยละ ๑๐๐ 

๑.๔ จัดทำโครงการบูรณาการกับ อปท. หรือ หนวยงานอ่ืนในการจัดบริการ สาธารณะ 

      1. ขอตกลงความรวมมือดานการจราจร กับ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ,ศูนยควบคุมสั่งการจราจร
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุร ี

      2. โครงการศูนยเรียนรูอนุรักษสวนทุเรียนนท 
      3. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม                            

บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 
๑.๕ จัดทำโครงการซ่ึงเปนการริเริ่มท่ีเปนประโยชนตอเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 2 โครงการ 

คือ โครงการสงเสริมความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกชุมชน  และโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธดิจิทัลเผยแพร

ความรูใหแกประชาชน  

๑.๖ มีผลสำเร็จของโครงการท่ีสอดคลองการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

กรอบแนวทางการพัฒนาเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน  

มิติท่ี ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ 

 ๒.๑ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจประชาชนในงานดานงานบริการประชาชน  

 ๒.๒ ดำเนินการใหบริการประชาชนในวันหยุดราชการ นอกเวลาราชการ หรือออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี 

โดย งานบริการขอมูลขาวสารประชาชน 

 ๒.๓ จัดทำโครงการท่ีมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 

 ไดแก   (๑)  การเปดเผยขอมูลขาวสารทางชองทาง ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด                    

บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต  facebook โทรศัพท  อีเมล ปายประชาสัมพันธ จอภาพดิจิทัล LED  

เสียงตามสายชุมชน   Line  สายดวน ๑๑๓๒  youtube ( TV online) และ ทาง mobile 

application ไดแก “Pakkret Smart Life” และ “Pakkret  Live Traffic” และจอภาพ

ประชาสัมพันธ (Digital Signage) ภายในและภายนอกลิฟท 
  (๒)  การรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนของประชาชนทางชองทาง อีเมล  เว็บไซต   

  ศูนยดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด  สายดวน ๑๑๓๒ เวบ็ไซต  แฟกซ  ไปรษณีย  

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
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  (๓)  การนำขอรองเรียนและความเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณาแกปญหา โดยการ 

  แตงตั้งคณะทำงาน  ประสานแจงสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนประชาชน 

มิติท่ี ๓ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 ๓.๑ มีมาตรการการประหยัดพลังงาน (ไฟฟา) โดยลดปริมาณการใชไฟฟาลง โดยวิธี 

  - รวมเปนคณะทำงานดานการประหยัดพลังงาน 

  - รณรงคติดสติ๊กเกอรประหยัดพลังงานไฟฟา 

  - จัดตารางรับผิดชอบเปด-ปดอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณไฟฟาหลังการใชงาน (๑๖.๓๐ น.                 

                       เปนตนไป)  

๓.๒ ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในสวนของเทศบาลนครปากเกร็ด และกองยุทธศาสตร

และงบประมาณ แลวเสร็จตามระเบียบเสนอสภาเทศบาล  

 ๓.๓ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนดำเนินงาน ประจำป  ๒๕๖๕ ในสวนของเทศบาลนคร                 

ปากเกร็ด และกองยุทธศาสตรและงบประมาณ แลวเสร็จภายในระยะเวลาตามกำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 ๓.๔ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจาง ประจำป ๒๕๖๖ ของ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

ประกาศและดำเนินการไดตามระเบียบฯ 

 ๓.๕ ดำเนินการบันทึกขอมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร (E-LAAS) ของ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ ครบถวนและเปนปจจุบนั 

มิติท่ี ๔  ดานการพัฒนาองคกร 

 ๔.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

   (๑) มีนโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   (๒) มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ กองวิชาการและแผนงาน ครบถวนตามหลักท่ีกำหนดไว 

  (๓) มีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการสงบุคลากรเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง 

   (๔) มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนทรัพยากรบุคคล 

 ๔.๒ การจัดการสารสนเทศ 

    (๑) มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลนครปากเกร็ด พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือ

บริหารจัดการโครงการติดตามคนหาและตรวจสอบ ภารกิจ ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และแอปพลิเคชั่น 

    (๒) มีการจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศเทศบาลนครปากเกร็ด  (IT MASTER PLAN) และปฏบิัติตามแผน 

    (๓) มีระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัย จัดอยางเปนระบบ รวดเร็วและคนหาขอมูลไดโดยงาย จำนวน 5 ระบบ 
  1. ระบบเว็บไซตของเทศบาลนครปากเกร็ด 
  2. ระบบรับเรื่องรองเรียนรองทุกข/ขอรับบริการ 

3. ระบบฐานขอมูลการใชงานอินเตอรเน็ตไรสาย(WIFI) เทศบาลนครปากเกร็ด  
4. ระบบฐานขอมูลระบบเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอร และครุภัณฑคอมพิวเตอร ภายในเทศบาลนคร

ปากเกร็ดและภายในกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
5.ระบบแจงซอมคอมพิวเตอรภายในเทศบาลนครปากเกร็ด 

    (๔) มีการลดข้ันตอนการทำงาน หรือ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือ รักษามาตรฐานระยะเวลาการ 

ใหบริการ 
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ดานท่ี ๑ ดานการบริหารจัดการ 

 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ จะดำเนินการปฏิบัติงานใหเกิดความคุมคาในภารกิจ 

(๑) การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 -2570) เทศบาลนครปากเกร็ด  , แผนการดำเนินงานประจำป  

๒๕๖๖  ,การติดตามและประเมินผล 

(๒) การจัดทำฐานขอมูลท่ีสำคัญใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลา 

(๓) การจัดการขอรองเรียนรองทุกข 

(๔) การอำนวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน 

(๕) การจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงในองคกร 

(๖) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงาน 

(๗) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 

ดานท่ี ๒ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ จะดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการ

วางแผน การสงเสริม การพัฒนา การถายทอดความรู และการสืบทอดตำแหนง พรอมทั้ง มีชองทางในการรับฟง       

ความคิดเห็น และขอรองเรียนของเจาหนาที่ในหนวยงาน และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ พรอมกับ

สงเสริมและสนับสนุนใหสภาเทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพในภารกิจ 

(๑) ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

(๒) ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

(๓) คุณภาพชีวิต และความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน 

(๔) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(๕) ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(๖) การดำเนินกิจการสภาเทศบาล 

ดานท่ี ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง 

 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ มีการบริหารงานการเง ินการคลังที ่ม ีประสิทธ ิภาพ มีการดำเนินการ                       

ดานงบประมาณ การเบิกจายเงิน การพัสดุ ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย โปรงใส ไมมีขอทักทวง จากหนวยตรวจสอบ

ในภารกิจ 

(๑) การจัดเก็บรายได (สำนักคลัง) 

(๒) การจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ 

(๓) การพัสดุถูกตองตามระเบียบฯ 

(๔) การบริหารการเงิน และการเบกิจายงบประมาณถูกตองตามระเบียบฯ 

 

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และความคุมคาในเชิงภารกิจ 
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ดานท่ี ๔ การบริการสาธารณะ 

 กองยุทธศาสตร และงบประมาณ จะดำเน ินการพัฒนางานบริการสาธารณะดานโครงสรางพื ้นฐาน                                      

ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนพัฒนา                      

การบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน                         

และศูนยการเรียนรู ภายใตวิสัยทัศน “แหลงการศึกษาชั้นดี ที่อยูอาศัยชั้นนำ ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชาชนรวมเสริมการ

พัฒนา” 

ดานท่ี ๕ ธรรมาภิบาล 

 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ จะดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล การสรางความโปรงใส และการปองกัน

ปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบในภารกิจ 

(๑) การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณ 256๖ ของเทศบาลนครปากเกร็ด 
(๒) นโยบายและการจดักิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  การประเมินคุณธรรมความโปรงใส (ITA) 

(๓) การเปดเผยขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม 

(๔) มาตรฐานการใหบริการ 

(๕) การมีระบบและกลไกจัดการกับขอรองเรียนรองทุกข 

 

ดานท่ี ๖ ดานนวัตกรรมทองถิ่น  

 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ จะดำเนินการพัฒนาการบริหารงานดานแผนงานและโครงการ โดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการบริการประชาชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด                    

อยางตอเนื่องและยั่งยืนเปนนครแหงความสุขโดยอาศัยการมีสวนรวมสรางชุมชนที่เขมแข็ง มีการบริการเขาถึงไดงาย 

สะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา 

  

ทั้งนี้ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ จะดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน ใหมีผูรับผิดชอบตอ

ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ครบถวนเปนปจจุบัน  และมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติตอผูบริหารเทศบาลนครปากเกร็ด  

 

 

 








