
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามที่เทศบาลต าบลท่าแร่ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลต าบลท่าแร่ 

โดยเทศบาลต าบลท่าแร่ ได้มอบหมายส่วนราชการภายในให้ด าเนินการ บัดนี้ การด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ 12 เดือน 
สิ้นสุดแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้  
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
การด าเนินการ 

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 3. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 4. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

ผลการด าเนินการ 
 พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลท่าแร่ ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้
และเข้าใจหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตเกิดความ
พอเพียง    

 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เทศบาลต าบลท่าแร่ 
การด าเนินการ 

1. ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าแร่ โดยปลูกพันธุ์ไม้
ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 

2. ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลท่าแร่ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาค
ประชาชนต่างๆ  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลต าบล
ท่าแร่  ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. 
ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

 
 



 
 

         ผลการด าเนินการ 
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

3. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
การด าเนินการ 

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 3. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 4. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

ผลการด าเนินการ 
     เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปใช้เป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิตเกิดความพอเพียง ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
4. โครงการเรียนรู้รากเหง้าชาวท่าแร ่

การด าเนินการ 
           1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
         ผลการด าเนินการ 

 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้พนักงานได้ศึกษา 
5.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลท่าแร่ กกิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

การด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
          ผลการด าเนินการ 

 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  มีจิตสาธารณะ 
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตานการทุจริตของผู้บริหาร 
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 



 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
 ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
 เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
6. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

การด าเนินการ 
1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับหนังสือ

สั่งการ 
2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 
3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

ผลการด าเนินการ 
             1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
    2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
7. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

การด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการ โดย

แต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลท่าแร่  โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการ ที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล
ต าบลท่าแร่เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้
โดยเจ้าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของ
การปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล
ต าบลท่าแร่ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลท่าแร่ 

5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลท่าแร่ พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลต าบลท่าแร ่

ผลการด าเนินการ 
              มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 
 



 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน     
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่    
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

8.กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
         การด าเนินการ 

    จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

         ผลการด าเนินการ 
1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

9.กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
          การด าเนินการ 

1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน     
    งบประมาณ 
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี
7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

          ผลการด าเนินการ 
1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
10.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
          การด าเนินการ 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 

2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

          ผลการด าเนินการ 
1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 



 
 

๑1.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
          การด าเนินการ 
            1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
           ผลการด าเนินการ 
            1 ผลผลิต 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
    2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ 
                      โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
 
           2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ     
           แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
12. กิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก LPA) ด้านการบริหารจัดการ การเงิน บุคคล  สาธารณะ ธรรมาภิบาล   

วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุม/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประเมินในแต่ละด้าน 
 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามหัวข้อการประเมิน 
 3. รวบรวมเอกสารเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินทุกมิต ิ
 4. เข้ารับการประเมินตามแนวทางปฏิบัติฯ/รายงานผลการประเมินตามล าดับ 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (lpa)  ด้านการจัดการ การเงิน บุคคล สาธารณะ ธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์  
13. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน กITA) 

วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) 

 2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมข้อมูล/เอกสารเพ่ือรับการประเมิน 



 
 

 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามหัวข้อการประเมิน/บันทึกข้อมูลผ่านระบบโปรแกรม
ส านักงาน ปปช. และเว็บไซต์หน่วยงาน 

 4. รับการประเมินตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศส านักงาน ปปช. 
ผลการด าเนินงาน 

 ผลการประเมิน ITA คะแนน 78.23 อยู่ในระดับ B   
๑4.มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

การด าเนินการ 
           1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน   
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้ม ี  
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 4. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับ 
ผู้พิการ 
          ผลการด าเนินการ 

 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ 
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑5. กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการ 

          1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
         2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง  
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด ที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชน นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป             
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
         ผลการด าเนินการ 
          1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 



 
 

 4. ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี 
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ  
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑6.มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
การด าเนินการ 

           1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  
ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
         ผลการด าเนินการ 
          การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
17.มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 

การด าเนินการ 
           1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 2. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
         ผลการด าเนินการ 

 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
18.มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
         การด าเนินการ 
          เสนอค าสั่งเทศบาลต าบลท่าแร่ มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติ   

ราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

         ผลการด าเนินการ 
          มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม 
         อาคาร พ.ศ. 2522 
19.มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

การด าเนินการ 
   1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

ผลการด าเนินการ 
 1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 



 
 

 2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

  
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

          2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  
                   ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
20.มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

การด าเนินการ 
          1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี   
             ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ    
             บ้านเมืองที่ด ี
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
         หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒1. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ  ตรวจสอบ   
 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าแร่ 

การด าเนินการ 
          - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ     
             การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

ผลการด าเนินการ 
          1 เทศบาลต าบลท่าแร่มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2 เทศบาลต าบลท่าแร่มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒2. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

การด าเนินการ 
          ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ  
             คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

ผลการด าเนินการ 
เทศบาลต าบลท่าแร่ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล
ต าบลท่าแร่     จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 



 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
         ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ 
         หน้าที่โดยมิชอบ 
 

๒3. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
การด าเนินการ 

          1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน     
                และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน 
                ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าแร่ให้  
                 ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน 
               หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ 
               ต้องการ 

ผลการด าเนินการ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล 
          ต าบลท่าแร่ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าแร่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ 
          ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี      
       ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
       ทุกขั้นตอน 

         3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
24. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าแร่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
            การด าเนินการ 

1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 



 
 

     ผลการด าเนินการ 
-  ประชาชนผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้

บริการ และได้รับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากยิ่งขึ้น 
 

25. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าแร่” 
            การด าเนินการ 

1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
3. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 
4. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูล

ข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

     ผลการด าเนินการ 
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

         3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน      
                  การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์     
                 วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
                 เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
๒6.มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
           การด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ                                                   



 
 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
     ผลการด าเนินการ 

                จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ที่หลากหลาย 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ 
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน 
ทราบและตรวจสอบได้ 
 

๒7. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล  
 และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

 การด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น 
และการรับเรื่องร้องเรียน ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบล
ท่าแร่ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 ผลการด าเนินการ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

28. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าแร่” 
การด าเนินการ 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาล 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วย

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การ

จัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 



 
 

 ผลด าเนินการ 
- จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

29. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
 การด าเนินการ 

1. เสนออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการประชุม 
3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ผลด าเนินการ 
 -ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ
 เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
30. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าแร่” 

 การด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาล 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วย

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า

และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง                                                
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน

สื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลการด าเนินการ 
 -   จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
 

31.โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 การด าเนินการ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 



 
 

3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6. จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
8. จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ                                                

 ผลการด าเนินการ 
1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและ

พัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วน 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ    
         ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

32.มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 การด าเนินการ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล 
4. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะ

ผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 

5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
           ผลการด าเนินการ 

1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้
เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงาน
ของเทศบาล 

2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้ง
เหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 



 
 

๓3.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
           การด าเนินการ 
           ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 

           ผลการด าเนินการ 
1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

๓4.ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
 การด าเนินการ 

1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลท่าแร่ 
5. ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชน
และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 

๓5.การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 การด าเนินการ 

1. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าว

และเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
3. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการด าเนินการ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุน
สังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์
ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่
ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนว
ร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 

๓6.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 การด าเนินการ 

1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท ากิจกรรม 
3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ 



 
 

๔. ประชุมคณะกรรมการ 
๕. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๖. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
๗. จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ

เทศบาลต าบลท่าแร่พร้อมตัวชี้วัด 
๘. การติดตามและประเมินผล 
๙. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา

ทราบปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 ผลการด าเนินการ 

           - ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

 

37. โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 
   การด าเนินการ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค  และ

วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญ
ของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่
ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
  ผลการด าเนินการ 

1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 

2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 
 



 
 

38. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
  การด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร 
และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

  ผลการด าเนินการ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

4.1.2  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
 หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
 ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

 

39. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  การด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
และตามแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อ
สรุปข้อมูล 

4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
  ผลการด าเนินการ 

1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 



 
 

40. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลท่าแร่ 
  การด าเนินการ 

1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลท่าแร่ 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้
ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี
การติดตามผลระหว่างปี 

2. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลท่าแร่ น าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด 
และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

3. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลท่าแร่ รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล 

4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามี
ความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบ
วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

  ผลการด าเนินการ 
1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 
2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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