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รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลท%าแร% 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

เทศบาลตําบลท	าแร	 ได�มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เพ่ือใช�เป+นกรอบดําเนินงานในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตใน
เทศบาลตําบลท	าแร	 

โดยเทศบาลตําบลท	าแร	 ได�มอบหมายให�ส	วนราชการภายในรับไปดําเนินการและบัดนี้การ
ดําเนินการตามแผน ฯ  ประจําป� พ.ศ. 2564 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ได�สิ้นสุดแล�ว 
จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้  
มิติท่ี ๑ การสร�างสังคมท่ีไม%ทนต%อการทุจริต 
 1.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก%บุคลากรท้ังข�าราชการการเมืองฝ6ายบริหาร 
ข�าราชการการเมืองฝ6ายสภาท�องถ่ินและฝ6ายประจําขององค8กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
 1.1.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีให�บังเกิด
ประโยชน8สุขแก%ประชาชนในท�องถ่ิน 
  ๑.มาตรการ “ส%งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลท%าแร%” 

การดําเนินการ 
1. เผยแพร	ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลท	าแร	เพ่ือใช�เป+นค	านิยมสําหรับองค@กร 

ข�าราชการทุกคนพึงยึดถือเป+นแนวทางปฏิบัติควบคู	ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับ
อ่ืนๆ อย	างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร	ประชาสัมพันธ@เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลท	าแร	เปEดเผยเป+น
การท่ัวไปแก	สาธารณชนให�มีส	วนร	วมรับรู�และร	วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข�อมูลข	าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให�ข�อมูลข	าวสารตามเกณฑ@
มาตรฐานความโปร	งใสและตัวชี้วัดความโปร	งใสของหน	วยงานของรัฐเป+นข�อมูล
ข	าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูได� 

ผลการดําเนินการ 
- สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมของเทศบาลตําบลท	าแร	 
1.1.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 2. มาตรการ “ส%งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลท%าแร%” 
   การดําเนินการ 

1. เผยแพร	ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลท	าแร	เพ่ือใช�เป+นค	านิยมสําหรับองค@กร 
ข�าราชการทุกคนพึงยึดถือเป+นแนวทางปฏิบัติควบคู	ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับ
อ่ืนๆ อย	างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 2. เผยแพร	ประชาสัมพันธ@เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลท	าแร	เปEดเผย
เป+นการท่ัวไปแก	สาธารณชนให�มีส	วนร	วมรับรู�และร	วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข�อมูลข	าวสารของราชการ  

   ผลดําเนินการ 
-  พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลตําบลท	าแร	 
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 3.มาตรการโครงการเสริมสร�างความซ่ือสัตย8 สุจริต และปลูกฝCงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการ 
ต%อต�านการทุจริต 
 การดําเนินการ 

-  มีการให�ความรู�โดยการติดประกาศและประชาสัมพันธ@ในการป�องกันผลประโยชน@ทับซ�อน
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ�าหน�าท่ีรัฐในการรักษา
ผลประโยชน@สาธารณะเพ่ือการต	อต�านการทุจริตการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ
ประมวลจริยธรรมของข�าราชการส	วนท�องถ่ิน 

 ผลการดําเนินการ 
-  พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา มีความรู�ในการป�องกันผลประโยชน@ทับซ�อนและเก่ียวกับ

การการต	อต�านการทุจริตและมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาผลประโยชน@
สาธารณะตามประมวลจริยธรรมของข�าราชการ และประมวลจริยธรรมของข�าราชการ
ส	วนท�องถ่ิน 

 4. มาตรการเสริมสร�างความองค8ความรู�ด�านการต%อต�านการทุจริต 
 การดําเนินการ 

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข�อมูล/องค@ความรู�เก่ียวข�องกับการปลูกจิตสํานึกด�านการ
ต	อต�านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ
ประชาสัมพันธ@ต	างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปลูกจิตสํานึก 

2. เผยแพร	 ประชาสัมพันธ@และสร�างเสริมองค@ความรู� ให�บุคลากรในสังกัดได�รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย	างเคร	งครัด ผ	านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช	องทางต	างๆ  

            ผลการดําเนินการ 
          พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา มีองค@กรความรู�ด�านการต	อต�านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร	 
 5.กิจกรรมให�ความรู� เรื่อง ผลประโยชน8ทับซ�อนให�กับพนักงานเทศบาลตําบลท%าแร% 

  การดําเนินการ 
- จัดประชุมประจําเดือน และให�ความรู�เรื่องผลประโยชน@ทับซ�อน 

             ผลการดําเนินการ 
-  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ�างมีความรู�เก่ียวกับผลประโยชน@ทับซ�อน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม	ยุ	งเก่ียวกับผลประโยชน@ทับซ�อน 
 6.มาตรการ “มาตรการจัดทําคู%มือการป�องกันผลประโยชน8ทับซ�อน” 

  การดําเนินการ 
1.  ศึกษาและรวบรวมข�อมูล 
2. จัดทําคู	มือการป�องกันผลประโยชน@ทับซ�อน 
3. ตรวจสอบความถูกต�อง 
4. จัดทําคู	มือการป�องกันผลประโยชน@ทับซ�อน 
5. แจกจ	ายให�บุคลากร 

            ผลการดําเนินการ 
- มีการจัดทําคู	มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชน@ทับซ�อนเพ่ือให�พนักงาน       

ได�ศึกษา 
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มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต%อตานการทุจริตของผู�บริหาร 

   7.กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต%อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค8กรปกครองส%วนท�องถ่ิน” 
 การดําเนินการ 

1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต	อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค@กรปกครอง
ส	วนท�องถ่ิน 

2. ประชุมหน	วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
3. จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
4. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
5. จัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
6. ประกาศใช�แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
8. รายงานผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินการ 
1 ผลผลิต 

-  มีประกาศเจตจํานงการต	อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อย	างน�อย 1 ฉบับ 
-  มีการประกาศเจตจํานงการต	อต�านการทุจริตของผู�บริหารต	อสาธารณะชน อย	าง

น�อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตขององค@กรปกครองส	วนท�องถ่ิน 4 ป�จํานวน      
 1 ฉบับ 

2 ผลลัพธ8 
-  การบริหารราชการขององค@กรปกครองส	วนท�องถ่ินมีความโปร	งใส สามารถป�องกัน

การทุจริตของบุคลากรองค@กรปกครองส	วนท�องถ่ินได� 
 -  ลดข�อร�องเรียนการดําเนินงานขององค@กรปกครองส	วนท�องถ่ิน 

๒.๒ มาตรการสร�างความโปร%งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร�างความโปร%งใสในการบริหารงานบุคคลให�เปHนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต%งตั้ง โยกย�าย โอน เล่ือนตําแหน%ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

  ๘.มาตรการการสร�างความโปร%งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
   การดําเนินการ 

1. กําหนดหลักเกณฑ@ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต	งต้ัง โยกย�าย โอน
เลื่อนตําแหน	งเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร 

2. นําหลักเกณฑ@การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป+นมาตรการในการปฏิบัติงาน
บุคคล 

3. ประกาศเผยแพร	มาตรการการบริหารงานบุคคล 
4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมมาภิบาล 
5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

   ผลการดําเนินการ 
-  มีมาตรการดําเนินงานด�านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 
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-  เจ�าหน�าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป+นไปตามาตรฐานและหลัก  
ธรรมาภิบาล 

-  ลดข�อร�องเรียนในการดําเนินการด�านบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
-  บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต	อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคล 
-  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร	งใส สามารถป�องกันการทุจริตของ

เจ�าหน�าท่ีได� 
๙. มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน�าส%วนราชการ 
   การดําเนินการ 

1.  ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ 
ข�อบังคับและหนังสือสั่งการ 

2. จัดทําหนังสือแจ�งเวียนให�ทุกส	วนราชการและผู�รับมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการ
แทนรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ@ให�ประชาชนทราบ 
4. ให�ผู�รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได�รับ

มอบหมายในทุกเดือน 
  ผลการดําเนินการ 

              1. ผลผลิต 
-  มีคําสั่งมอบหมายงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม	น�อยกว	า 4 ฉบับ 

     2. ผลลัพธ8 
-  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได�รับอยู	ในระดับดี 
-  ประชาชนได�รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีอันเป+นช	องทาง

แห	งการทุจริต 
๑๐. กิจกรรม “สร�างความโปร%งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
  การดําเนินการ 

1.  แต	งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการ โดย 
  ปลัดเทศบาลเป+นประธานกรรมการ และหัวหน�าส	วนราชการเป+นกรรมการ และ

ข�าราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีเป+นเลขานุการ 
2. แต	งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการเทศบาลตําบลท	าแร	  โดย

ประกอบด�วยประธานกรรมการ หัวหน�าส	วนและผู�บริหารสถานศึกษาเป+นกรรมการ 
และข�าราชการ ท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีเป+นเลขานุการ 

3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการ
เทศบาลตําบลท	าแร	เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู�บังคับบัญชา
ได�พิจารณาไว� โดยเจ�าหน�าท่ีให�คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและ
ความเป+นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการ
เทศบาลตําบลท	าแร	 รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให�แก	คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการเทศบาล
ตําบลท	าแร	 

5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการเทศบาลตําบลท	าแร	 พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการเทศบาลตําบลท	าแร	 
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  ผลการดําเนินการ 
                 -   มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร	งใส เป+นธรรม ตรวจสอบได� 

2.2.2 สร�างความโปร%งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช�ประโยชน8ใน     
ทรัพย8สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให�เปHนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ8ท่ี    
เก่ียวข�องอย%างเคร%งครัด 

           ๑๑.กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ%ายเงินตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป�” 
             การดําเนินการ 

-  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ	ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ	าย แยกแผนงาน  
แยกประเภทรายจ	ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว� 

             ผลการดําเนินการ 
1.  บุคลากรฝTายบัญชี กองคลัง มีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ

และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง 
2.  ลดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให�เกิดความเสียหายแก	ทางราชการ และ

เป+นไปในทิศทางเดียวกัน 
3.  เกิดความคุ�มค	าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

          ๑๒.กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
             การดําเนินการ 

1.  จัดเก็บข�อมูลในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
2.  จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ�างและคิดเป+นร�อยละของจํานวนโครงการและร�อยละของ

จํานวนงบประมาณ 
3.  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
4.  สรุปปUญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5.  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําป� 
6.  รายงานการวิเคราะห@ผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําป� 
7.  เผยแพร	ข�อมูลให�ประชาชนได�รับทราบ 

             ผลการดําเนินการ 
1. ประชาชนได�รับทราบข�อมูลในการบริหารงานของหน	วยงานด�วยความโปร	งใสมี

ประสิทธิภาพ 
2. ผู�บริหารมีข�อมูลในการวางแผนการบริหารงานให�มีประสิทธิภาพ 
3. ผู�ปฏิบัติงานมีข�อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างให�มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ�มค	าเป+นประโยชน@กับประชาชน 
          ๑3.กิจกรรมเผยแพร%ข�อมูลข%าวสารด�านการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
             การดําเนินการ 

1. รวบรวมข�อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู�ผ	านการคัดเลือกพร�อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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2. นําส	งประกาศไปเผยแพร	ประชาสัมพันธ@ตามช	องทางการประชาสัมพันธ@ของเทศบาล 
ได�แก	ทางเว็บไซต@ บอร@ดประชาสัมพันธ@ ระบบกระจายเสียงไร�สาย หน	วยงานราชการ 
เป+นต�น  

             ผลการดําเนินการ 
1. ผลผลิต 
  - เผยแพร	ข�อมูลข	าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม	น�อยกว	า 3 ช	องทาง 
2. ผลลัพธ8 

- ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข	าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม	น�อยกว	าร�อยละ 70   
  ของโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจ�างท้ังหมด 

  - การจัดหาพัสดุเป+นไปอย	างโปร	งใส ตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปUญหาการร�องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�างได� 

           2.2.3 สร�างความโปร%งใสในการให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจ     
           แก%ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม%เลือกปฏิบัติ 

  14. กิจกรรม ส%งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค8กรปกครอง   
        ส%วนท�องถ่ิน ( LPA) ด�านการบริหารจัดการ การเงิน บุคคล  สาธารณะ ธรรมาภิบาล   
   วิธีดําเนินการ 

     1. ประสานหน	วยงานท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อการประเมินในแต	ละด�าน 
     2. มอบหมายเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบ 
     3. เตรียมความพร�อมเพ่ือรอรับการประเมิน 

   ผลการดําเนินงาน 
     -  มีความพร�อมในการเตรียมการรอรับการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (lpa) ด�านการ 
        จัดการ การเงิน บุคคล สาธารณะ ธรรมาภิบาล  

 ๑๕.มาตรการป�องกันการทุจริตและสร�างความโปร%งใสในการดําเนินงานทะเบียนและบัตร  
       ประจําตัวประชาชน 
   การดําเนินการ 

    1. ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ให�ประชาชน 
                            ได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม	เลือกปฏิบัติ 
    2. ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม  

   ผลการดําเนินการ 
             1. สร�างความโปร	งใสในการบริการสาธารณะให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดย 
                           ทัดเทียมกันและไม	เลือกปฏิบัติ 
    2. ไม	มีการทุจริตคอร@รัปชันในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 

 ๑๖.กิจกรรมการใช�บัตรคิวในการติดต%อราชการ 
   การดําเนินการ 

   ๑. จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต	างๆ ตามความจําเป+นและเหมาะสม 
   ๒. ปEดประกาศประชาสัมพันธ@ให�ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการ 
     ใช�บริการตามลําดับคิว 
   ๓. จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู�มาขอรับบริการ 
   ๔. สรุปผลการให�บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป+นรายสัปดาห@/รายเดือน  
    เพ่ือนํามาปรับปรุงแก�ไขการให�บริการอย	างมีคุณภาพ  
              ผลการดําเนินการ 
              1. ผลผลิต 
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                      - มีการใช�บัตรคิวสําหรับให�บริการแก	ประชาชนตามลําดับก	อนหลัง สําหรับหน	วยงาน  
                            ท่ีให�บริการ 
     2. ผลผลิต 
      - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให� ไม	น�อยว	าร�อยละ 70ของผู�มาขอรับบริการ 
      - การให�บริการเกิดความโปร	งใส ลดข�อร�องเรียนการทุจริตต	อหน�าท่ี 
          ๑๗.มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

   การดําเนินการ 
1. จัดให�มีระบบ เกณฑ@หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป+นธรรม/ไม	เลือกปฏิบัติ 
 เป+นมาตรฐานเดียวกัน โปร	งใสและมีประสิทธิภาพ ได�แก	 ระบบบัตรคิวในการ

ให�บริการ ระบบการให�บริการ ออนไลน@ เป+นต�น 
2. จัดให�มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค	าบริการ (ถ�ามี) และระยะเวลาท่ีใช�   

ในการดําเนินการให�ผู�ใช�บริการหรือผู�มีส	วนได�ส	วนเสียทราบอย	างชัดเจน 
3. จัดให�มีระบบการป�องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป�องกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี 

ได�แก	 จัดให�มีกล�องวงจรปEดภายในสถานท่ีให�บริการ 
4. จัดให�มีสถานท่ีสําหรับผู�สูงอายุและผู�พิการโดยไม	เลือกปฏิบัติ ได�แก	 ทางลาดชันห�องน้ํา

สําหรับผู�พิการ 
              ผลการดําเนินการ 

    -  ความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการ 
 18. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงาน (ITA) 

   วิธีดําเนินการ 
1.  แต	งต้ังคณะทํางานเพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปร	งใสในการดําเนินงาน

ของหน	วยงาน (ITA) 
2. ประสานหน	วยงานท่ีเก่ียวข�องเตรียมความพร�อมข�อมูล/เอกสารเพ่ือรับการประเมิน 
3.  มอบหมายเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบตามหัวข�อการประเมิน/บันทึกข�อมูลผ	านระบบ

โปรแกรมสํานักงาน ปปช. และเว็บไซต@หน	วยงาน 
4. รับการประเมินตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน ปปช. 

   ผลการดําเนินงาน 
1. เกิดความร	วมมือในการดําเนินงาน จากพนักงาน ลูกจ�าง และพนักงานจ�างเทศบาล

ตําบลท	าแร	  
2. เทศบาลตําบลท	าแร	 ให�ความร	วมมือในการเข�ารับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร	งใสในการดําเนินงานของ อปท. ประจําป� 2564   
2.3 มาตรการการใช�ดุลยพินิจและใช�อํานาจหน�าท่ีให�เปHนไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ 

   ประชาชนรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องในแต%ละข้ันตอน เปZดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบ 
    เครือข%ายสารสนเทศขององค8กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 

๑9.กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
   การดําเนินการ 

          1. แต	งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค@กรปกครองส	วนท�องถ่ินต�องปฏิบัติ 

ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการท่ีสามารถปฏิบัติได�จริงและพิจารณา
งานในภารกิจว	าเรื่องใดท่ีผู�บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการ
สั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให�แก	ผู�ใต�บังคับบัญชา 
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3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงาน
บริการประชาชนท่ีมีการมอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติให�ประชาชนทราบโดยท่ัวไป    
พร�อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให�ประชาชนทราบ 

4. มีระบบการรับฟUงข�อร�องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผล
ดังกล	าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต	างๆ ให�ผู�บังคับบัญชาทราบ 
             ผลการดําเนินการ 

1.  ประชาชนได�รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต	อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจ
ในการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี 

2. การปฏิบัติราชการมีความคล	องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร�นในการ
ปฏิบัติงาน 

3.  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล�องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
4.  ทําให�ภาพลักษณ@ของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

 20. มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   การดําเนินการ 

1. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศ
ให�ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

2. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก	ประชาชน 
  21 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู�รับผิดชอบให�เป+นปUจจุบัน 
  2.2 ปรับปรุงป�ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการแก	ประชาชน 
  2.3 จัดทําเอกสาร/แผ	นพับประชาสัมพันธ@เผยแพร	ข�อมูลข	าวสารต	างๆ 
  2.4 จัดให�มีกล	อง/ตู�รับความคิดเห็นของประชาชน 
  2.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร@มคําร�องต	างๆ พร�อมตัวอย	างการกรอกแบบฟอร@มทุก    
           งานบริการ 
  2.6 จัดทําคําสั่งการให�บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให�มีการให�บริการ 
           แก	ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช	วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  2.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
3. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต	อการให�บริการ 
4. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการ เพ่ือนํา

จุดบกพร	องในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก�ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาใน
การให�บริการให�ดียิ่งข้ึนอย	างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต	อไป 

   ผลการดําเนินการ 
1. ประชาชนได�รับการบริการได�อย	างสะดวกรวดเร็วและถูกต�อง 
2. สามารถตรวจสอบความต�องการของประชาชน รับรู�สภาพปUญหาและแก�ไขปUญหาท่ี

เกิดข้ึนได� 
3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ@ ในด�านการบริการ

ประชาชนผู�มาติดต	อขอรับบริการ 
4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร	งใสสามารถ

วัดผลการดําเนินงานได� 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ  
      การดําเนินการอ่ืนใดของผู�มีอํานาจในองค8กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
21.มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

 การดําเนินการ 
1. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต	งต้ัง มอบหมาย    

 ปลัดเทศบาล หัวหน�าส	วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2.  ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
3.  สําเนาคําสั่งฯ แจ�งหัวหน�าส	วนราชการทุกส	วนท่ีได�รับมอบหมายทราบ 

           ผลการดําเนินการ 
 -  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล	องตัวและรวดเร็ว 

ตลอดจนการอํานวยความสะดวกและการให�บริการประชาชน/บริการสาธารณะได�
อย	างมีประสิทธิภาพ 

๒2.มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 
   การดําเนินการ 

1. รวบรวมภารกิจท่ีอยู	ในอํานาจหน�าท่ีเพ่ือพิจารณา 
2. ออกคําสั่งมอบหมายหน�าท่ีของ ปลัดปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรี ให�หัวหน�ากอง/

หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
             ผลการดําเนินการ 

    - ร�อยละ 80 ของเป�าหมายดําเนินการแล�วเสร็จ 
          ๒3.มอบอํานาจเจ�าพนักงานท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
            การดําเนินการ 

-  เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลท	าแร	 มอบอํานาจเจ�าพนักงานท�องถ่ินให�ใช�อํานาจเจ�า
พนักงานท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

            ผลการดําเนินการ 
- มีการออกคําสั่งมอบอํานาจในฐานะเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
๒4.มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน�าส%วนราชการ 
  การดําเนินการ 

1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ 
ข�อบังคับและหนังสือสั่งการ 

2. จัดทําหนังสือแจ�งเวียนให�ทุกส	วนราชการและผู�รับมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ@ให�ประชาชนทราบ 
  ผลการดําเนินการ 

1. ผลผลิต 
 - มีคําสั่งมอบหมายงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม	น�อยกว	า 2 ฉบับ 
2. ผลลัพธ8 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได�รับอยู	ในระดับดี 
  - ประชาชนได�รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีอันเป+นช	องทางแห	ง    
       การทุจริต 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให�เปHนท่ีประจักษ8 
  2.4.1 ยกย%องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย8 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 25.  โครงการวันพ%อแห%งชาติ 

   การดําเนินการ 
1.  ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
2. ประชาสัมพันธ@แจ�งส	วนราชการ/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน เข�าร	วม 
3. ดําเนินการจัดรัฐพิธี/พิธีบูชามิซา ณ  อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท	าแร	 ยกย	อง

บุคคลตัวอย	างต�นแบบความซ่ือสัตย@ สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม 
4. ทํากิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ สร�างจิตสํานึกให�ทุกคนมีจิตสํานึกต	อส	วนรวม การ

ปลูกฝUงความสํานึกกับบุคคลต	างๆ ให�มีความรับผิดชอบต	อตนเองและสังคมหรือ
สาธารณะจะเป+นการสร�างคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตอาสา 

   ผลการดําเนินการ 
-  พนักงาน ลูกจ�าง และพนักงานจ�างเทศบาลตําบลท	าแร	 และผู�เข�าร	วม มีความ

รับผิดชอบต	อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา  
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได�ทราบ หรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
          2.5.1 ดําเนินการให�มีข�อตกลงระหว%างบุคลากรในองค8กรได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความ  
                   ซ่ือสัตย8 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

๒6.มาตรการ “จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
   การดําเนินการ 

1.  จัดทําข�อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส	วนราชการระหว	างส	วนราชการกับ
ผู�บริหารท�องถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย@ สุจริต 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

2. รวบรวมรายงานข�อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส	วนราชการเสนอผู�บริหารทราบ 
3. ประชาสัมพันธ@พร�อมแจ�งให�ทุกส	วนราชการถือปฏิบัติ 

   ผลการดําเนินการ 
    มีการจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.5.2 มีการให�ความร%วมมือกับหน%วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจ 
         หน�าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค8กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
๒7.กิจกรรม ให�ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือการ    
     ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลท%าแร% 
   การดําเนินการ 

-  ทุกสํานัก/กอง/ฝTาย/งาน ให�ความร	วมมือกับหน	วยตรวจสอบท่ีได�ดําเนินการตาม
อํานาจหน�าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลท	าแร	 

 - ปฏิบัติตามข�อทักท�วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
   ผลการดําเนินการ 

1. เทศบาลตําบลท	าแร	มีมาตรการจัดการ กรณีได�รับทราบหรือรับแจ�ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2. เทศบาลตําบลท	าแร	มีความโปร	งใส และป�องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 

๒8.มาตรการ “ให�ความร%วมมือกับหน%วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค8กรอิสระ” 
   การดําเนินการ 

- ให�ความร	วมมือกับหน	วยงานตรวจสอบท้ังจากผู�กํากับดูแลและองค@กรอิสระ อาทิ 
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-  การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ	นดิน 
-  การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป� 

หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด 
-  การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

   ผลการดําเนินการ 
- เทศบาลตําบลท	าแร	 ให�ความร	วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลท	าแร	 จากหน	วยงานภาครัฐ และองค@กรอิสระ 
 

2.5.3 ดําเนินการให�มีเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให�เปHนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
      ร�องเรียนกล%าวหาบุคลากรในองค8กรปกครองส%วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจ 
      หน�าท่ีโดยมิชอบ 

          ๒9.มาตรการ “แต%งตั้งผู�รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน” 
   การดําเนินการ 

1.  กําหนดผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียน 
2. จัดทําคู	มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนของเทศบาลตําบลท	าแร	 
3. จัดประชุมให�ความรู�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียนเพ่ือใช�เป+นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดําเนินการแก�ไขปUญหาเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับจากช	องทางการร�องเรียน
ต	างๆ ให�เป+นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร	งใสและเป+นธรรม 

4.  เผยแพร	กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนของเทศบาล
ตําบลท	าแร	ให�ผู�รับบริการ ผู� มีส	วนได�เสีย คู	สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน	วยงาน
ภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน	วยงาน สามารถเข�าใจและใช�ประโยชน@จาก
กระบวนการและข้ันตอนดังกล	าวได�ตรงกับความต�องการ 

   ผลการดําเนินการ 
-  เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง

ร�องเรียนของเทศบาลตําบลท	าแร	ตามคู	มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนของเทศบาล
ตําบลท	าแร	โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ@ท่ีเก่ียวข�องอย	างถูกต�อง 

มิติท่ี 3 การส%งเสริมบทบาทและการมีส%วนร%วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให�มีและเผยแพร%ข�อมูลข%าวสารในช%องทางท่ีเปHนการอํานวยความสะดวกแก%ประชาชนได�มี      
       ส%วนร%วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีขององค8กรปกครองส%วนท�องถ่ินได�  
       ทุกข้ันตอน 

         3.1.1 จัดให�มีศูนย8ข�อมูลข%าวสารตามกฎหมายว%าด�วยข�อมูลข%าวสารของทางราชการ 
 30. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย8ข�อมูลข%าวสารของเทศบาลตําบลท%าแร%” 
              การดําเนินการ 

1. จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย@ข�อมูลข	าวสารของราชการ 
2. เม่ืออนุมัติแล�ว แจ�งเวียนทราบภายในทุกส	วนราชการ 
3. จัดทําร	างระเบียบฯ ว	าด�วยข�อมูลข	าวสารของราชการ เสนอต	อผู�บริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 
4. จัดทําร	างประกาศฯ เรื่องค	าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข�อมูล

ข	าวสาร เสนอต	อผู�บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5. จัดทําร	างแบบคําร�องขอตรวจดูข�อมูลข	าวสาร เสนอต	อผู�บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6. จัดเตรียมสถานท่ี โตdะ ตู�เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
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       ผลการดําเนินการ 
1. มีการจัดต้ังศูนย@ข�อมูลข	าวสารของราชการ  
2. มีการจัดระบบข�อมูลข	าวสารท่ีครบถ�วน ไว�สําหรับอํานวยความสะดวกให�กับ

ประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูข�อมูลข	าวสารทางราชการ 

 31.กิจกรรม “ให�ความรู�ตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
   การดําเนินการ 

-  จัดประชุมประจําเดือนพนักงาน  ลูกจ�าง และพนักงานจ�างเทศบาลตําบลท	าแร	 โดย
แทรกกิจกรรมให�ความรู�เก่ียวกับ พ.ร.บ. ข�อมูลข	าวสารของทางราชการ โดยแจ�ง
แนวทางและวิธีปฏิบัติให�เป+นไปตาม พ.ร.บ.ข�อมูลข	าวสาร พ.ศ.2540 

    ผลการดําเนินการ 
- พนักงาน ลูกจ�าง และพนักงานจ�างเทศบาลตําบลท	าแร	 มีความรู�เก่ียวกับ พ.ร.บ. 

ข�อมูลข	าวสารของทางราชการ และปฏิบัติงาน/ดําเนินงานด�านข�อมูลข	าวสารของ
ทางราชการ สอดคล�องกับ พ.ร.บ. ดังกล	าว ได�อย	างถูกต�อง 

         3.1.2 มีการเผยแพร%ข�อมูลข%าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน      
                  การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปHนไปตามหลักเกณฑ8     
                 วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข�อบังคับ ท่ีกําหนดให�องค8กรปกครองส%วนท�องถ่ินต�อง 
                 เผยแพร%ให�ประชาชนทราบและตรวจสอบได� 

32.มาตรการ “เผยแพร%ข�อมูลข%าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
              การดําเนินการ 

จัดให�มีข�อมูลข	าวสารประเภทต	างๆ เผยแพร	ให�ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได�แก	 
- แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ	ายประจําป� 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
- ข�อมูลรายรับและรายจ	าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป� 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ                                                   
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

       ผลการดําเนินการ 
                  จํานวนข�อมูลข	าวสารท่ีได�รับการเผยแพร	ท่ีหลากหลาย 

3.1.2 มีการเผยแพร%ข�อมูลข%าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
      การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปHนไปตามหลักเกณฑ8  

วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข�อบังคับ ท่ีกําหนดให�องค8กรปกครองส%วนท�องถ่ินต�องเผยแพร%
ให�ประชาชนทราบและตรวจสอบได� 
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33.กิจกรรม “การเผยแพร%ข�อมูลข%าวสารด�านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย8สินของเทศบาล  
     และการรับเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
   การดําเนินการ 

-  เผยแพร	ข�อมูลข	าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ	ายเงินประจําป� และ
การจัดซ้ือจัดจ�างจัดหาพัสดุต	างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ@เก่ียวกับการชําระภาษี
ท�องถ่ิน และการรับเรื่องร�องเรียนทางด�านการเงินการคลัง ผ	านทางเว็บไซต@ของ
เทศบาลตําบลท	าแร	 และปEดประกาศข�อมูลดังกล	าวท่ีบอร@ดประชาสัมพันธ@ 

   ผลการดําเนินการ 
-  ประชาชนได�รับรู�ข�อมูลข	าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได�

ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ทําให�ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
ความโปร	งใสในการปฏิบัติงาน 

3.1.3 มีการปZดประกาศ เผยแพร%ข�อมูลข%าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปHนประโยชน8กับการ 
      มีส%วนร%วมตรวจสอบของประชาชน 
34.มาตรการ “จัดให�มีช%องทางท่ีประชาชนเข�าถึงข�อมูลข%าวสารของเทศบาลตําบลท%าแร%” 
  การดําเนินการ 

จัดให�มีและเผยแพร	ข�อมูลข	าวสารในช	องทางท่ีเป+นการอํานวยความสะดวกแก	ประชาชน ได�แก	 
- บอร@ดหน�าสํานักงานเทศบาล 
- บอร@ดประชาสัมพันธ@ของเทศบาล ร�านค�าชุมชนตามชุมชน/หมู	บ�าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข	าว/รถกระจายเสียง/หน	วย

ประชาสัมพันธ@เคลื่อนท่ี 
- ศูนย@ข�อมูลข	าวสารขององค@กรปกครองส	วนท�องถ่ิน มีเจ�าหน�าท่ีให�บริการประจําและ

ให�ประชาชนสืบค�นได�เอง                                                
- หนังสือพิมพ@หรือวิทยุท�องถ่ิน 
- ประกาศผ	านเว็บไซต@/เว็บบอร@ด/เฟสบุdค ท่ีมีข�อมูลผลการดําเนินงานขององค@กร

ปกครองส	วนท�องถ่ิน 
   ผลการดําเนินการ 
    จํานวนช	องทางในการเผยแพร	ข�อมูลข	าวสารของหน	วยงานท่ีหลากหลาย 

3.2 การรับฟCงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข8ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน�าท่ี 
ขององค8กรปกครองส%วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต%อความเปHนอยู%  
และสุขอนามัยของประชาชนในท�องถ่ิน 

          ๓5.การดําเนินงานศูนย8รับเรื่องราวร�องทุกข8เทศบาลตําบลท%าแร% 
   การดําเนินการ 

1.  จัดทําคําสั่งแต	งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข@ 
2.  เผยแพร	ประชาสัมพันธ@ให�ประชาชนทราบช	องทางในการร�องทุกข@/ร�องเรียน 
3.  นําเรื่องเสนอคณะผู�บริหารพิจารณาสั่งการเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง เพ่ือแก�ไขปUญหาตาม

ความจําเป+นและเร	งด	วน 
4.  แจ�งผลการปฏิบัติงานให�ผู�ร�องทราบ 

              ผลการดําเนินการ 
1.  มีสถิติจํานวนเรื่องร�องทุกข@/ร�องเรียน ประจําสัปดาห@/ประจําเดือน ทําให�เห็นว	า

ประชาชนได�มีส	วนร	วมในการสอดส	องดูแลสังคมและการอยู	ร	วมกัน แสดงให�เห็นถึง
การเปEดโอกาสให�ประชาชนมีส	วนร	วมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลท	าแร	 
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2. สามารถดําเนินการแก�ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร�องเรียน/ร�องทุกข@ 
3. แจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

          ๓6.มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร�องเรียน  
   การดําเนินการ 

จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช	องทางในการรับเรื่องร�องเรียนจากประชาชน ได�แก	 
- กล	องรับความคิดเห็นติดต้ังไว� ณ บริเวณจุดให�บริการผู�ปTวย  
- ผ	านเว็บไซต@เทศบาล 
- ผ	าน facebook  

              ผลการดําเนินการ 
-  ประชาชนได�รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ	านช	องทางใน

การรับเรื่องร�องเรียน 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ�งเปHนลายลักษณ8อักษรให�ประชาชนผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข8 ได�ทราบถึงการ    

      ได�รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข8 
          ๓7.มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญ ด�านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 

   การดําเนินการ 
1.  จัดทําคําสั่งแต	งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญ 

(เจ�าหน�าท่ีภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) 
2.  เผยแพร	ประชาสัมพันธ@ให�ประชาชนทราบช	องทางในการแจ�งเหตุเดือดร�อนรําคาญ 
3.  รับแจ�งโดยตรงหรือรับเรื่องผ	านศูนย@รับเรื่องราวร�องทุกข@เทศบาล 
4.  ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข@ และนําเรื่องเสนอต	อผู�บังคับบัญชา

พิจารณาสั่งการเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง เพ่ือแก�ไขปUญหาตามความจําเป+นและเร	งด	วน 
5.  แจ�งผลการปฏิบัติงานให�ผู�ร�องทราบ 15 วัน นับแต	วันรับแจ�ง 

              ผลการดําเนินการ 
1.  มีสถิติจํานวนเรื่องร�องทุกข@/ร�องเรียนเหตุเดือดร�อนรําคาญเป+นประจําทุกเดือน ทําให�

เห็นว	าประชาชนได�มีส	วนร	วมในการสอดส	องดูแลสังคมและการอยู	ร	วมกัน แสดงให�เห็นถึง
การเปEดโอกาสให�ประชาชนมีส	วนร	วมในการสอดส	องดูแลการดําเนินงานของเทศบาล 

2. สามารถดําเนินการแก�ไขปรับปรุงเหตุเดือดร�อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ�งเหตุ
หรือร�องเรียน/ร�องทุกข@ 

3. ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
          ๓8.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข�อเท็จจริงให�ผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข8รับทราบ 
              การดําเนินการ 

- ตรวจสอบข�อเท็จจริงแล�วเสร็จแจ�งผู�ร�องโดยเร็วไม	เกิน 15 วันทําการ 
              ผลการดําเนินการ 

1. การปฏิบัติหน�าท่ีราชการถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย เป+นธรรมกับทุกฝTาย 
2. ใช�เป+นแนวทางปฏิบัติงานด�านการร�องเรียนร�องทุกข@ 

     3.3 การส%งเสริมให�ประชาชนมีส%วนร%วมบริหารกิจการขององค8กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
 3.3.1 ดําเนินการให�ประชาชนมีส%วนร%วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 39. มาตรการแต%งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท%าแร% 
    การดําเนินการ 
         - จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู�แทนประชาคมเทศบาล 
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    ผลการดําเนินการ  
-  เทศบาลตําบลท	าแร	 มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

ท	าแร	 เพ่ือเป+นองค@กรในการยกร	างหรือจัดทําร	างแผนยุทธศาสตร@การพัฒนาเทศบาล
เทศบาลตําบลท	าแร	 และร	างแผนพัฒนาสี่ป�เทศบาลเทศบาลตําบลท	าแร	เพ่ือใช�เป+น
แผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลท	าแร	 ความต�องการของประชาคมและชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลท	าแร	   ด�วยความถูกต�อง โปร	งใส สุจริต และให�ความสําคัญใน
การต	อต�านการทุจริต 

40.การส%งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
   การดําเนินการ 

1. หารือเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ@โครงการพร�อมให�ความรู�แก	ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช�หอกระจายข	าว

และเสียงตามสายในหมู	บ�าน 
3. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู	บ�านตามกําหนดการ 
4. ส	งแผนชุมชนให�หน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

   ผลการดําเนินการ 
- ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุน

สังคมท่ีมีอยู	 ได�อย	างเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได�รับ
ผลประโยชน@ร	วมกันอย	างท่ัวถึงและเท	าเทียมความร	วมมือกันของคนในชุมชนจะ
ก	อให�เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต	อกันได� รวมท้ังปลูกฝUงทัศนคติ ค	านิยมท่ีดีให�กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร	วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท�องถ่ินของตนเองได� 

มิติท่ี 4 การเสริมสร�างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค8กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล 

 41. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป� ประจําป�งบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 
     การดําเนินการ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

2. ตรวจสอบความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลและตัวเลขต	างๆ ด�วยเทคนิค และ
วิธีการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน�อยตามความจําเป+นและ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญ
ของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห@และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน	วยรับตรวจ 

3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย@สิน รวมท้ังการบริหารงานด�านอ่ืนๆ ขององค@กรปกครองส	วนท�องถ่ิน ให�
เป+นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย@สิน และการ
ใช�ทรัพยากรทุกประเภท ว	าเป+นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งท่ี
ทางราชการกําหนด เพ่ือให�ม่ันใจได�ว	าสามารถนําไปสู	การปฏิบัติงานท่ีตรงตาม
วัตถุประสงค@และสอดคล�องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

    ผลการดําเนินการ 
1. บุคลากรมีความเข�าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ โดยมุ	ง

ผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
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2. ความเสี่ยงในการเบิกจ	ายเงินลดน�อยลง 
3. การใช�ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน	วยงาน ท่ีมีอยู	อย	างคุ�มค	า ประหยัด 

4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค�างชําระลดน�อยลง 
 42. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
    การดําเนินการ 

1. แต	งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค@กร 
2. แต	งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน	วยงานย	อย 
3. ผู�บริหารมีหนังสือแจ�งให�ทุกส	วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน	วยงานย	อย 

ดําเนินการประเมินองค@ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค@กร ดําเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข�อ 6 ระดับองค@กร 
และนําเสนอผู�บริหาร พร�อมจัดส	งรายงานให�ผู�กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ	นดิน 

    ผลการดําเนินการ 
1. บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป�องกันและลดความเสี่ยงต	อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน@สูงสุดต	อองค@กรและประชาชนโดยรวม 

 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให�มีการจัดทําแผนการปรับปรุง 
        หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให�  
        ผู�กํากับดูแล 

 4.2.2 ส%งเสริมให�ประชาชนมีส%วนร%วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- 
         จ%ายเงิน การหาประโยชน8จากทรัพย8สินของทางราชการ 

   43. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลท%าแร% 
    การดําเนินการ 

1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลท	าแร	 
(ระดับองค@กร) จัดส	งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให�
ทุกส	วนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส	วนท่ีรับผิดชอบและมี
การติดตามผลระหว	างป� 

2. หัวหน�าส	วนราชการของเทศบาลตําบลท	าแร	 นําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด 
และรายงานผลการดําเนินการต	อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส	วนราชการ (ระดับส	วนย	อย) 

3. หัวหน�าส	วนราชการของเทศบาลตําบลท	าแร	 รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร�อมปUญหาอุปสรรคต	อประธาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล 

4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต	ละส	วนราชการว	ามี
ความเพียงพอหรือไม	 หรือจะต�องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต	อไป 
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5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต	อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ	นดิน ผู�กํากับดูแลอย	างน�อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเก�าสิบ
วันนับจากวันสิ้นป�งบประมาณ 

    ผลการดําเนินการ 
1. ส	วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 
2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต	อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ	นดินผู�กํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

44.กิจกรรมการรายงานผลการใช�จ%ายเงินให�ประชาชนได�รับทราบ 
   การดําเนินการ 

- จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยการรับ
เงิน การเบิกจ	ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค@กร
ปกครองส	วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม โดยเปEดเผยเพ่ือให�ประชาชน
ทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลท	าแร	 ภายในเก�าสิบวันนับแต	วันสิ้นป� และจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส	งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล	าวโดยเปEดเผยเพ่ือให�
ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

   ผลการดําเนินการ 
1.  มีการพัฒนาการบริหารด�านการเงินการคลังและงบประมาณอย	างมีประสิทธิภาพ 
2.  มีการเบิกจ	ายถูกต�อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
3.  มีการเสริมสร�างการมีส	วนร	วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู�รับบริการ 

4.4 เสริมพลังการมีส%วนร%วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส%วนเพ่ือต%อต�านการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส%วนเพ่ือต%อต�านการทุจริต 

            45.กิจกรรมการติดป�ายประชาสัมพันธ8กรณีพบเห็นการทุจริต 
   การดําเนินการ 

1. ขออนุมัติจัดทําป�ายประชาสัมพันธ@ 
2. ปEดประกาศประชาสัมพันธ@ ณ บริเวณท	าแพขนานยนต@ 
3. จัดเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบรับแจ�งเหตุทางโทรศัพท@ 
4. บันทึกเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข@ 
5. เสนอผู�บริหารพิจารณาสั่งการ 
6. ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขเรื่องท่ีได�รับการร�องเรียน 

   ผลการดําเนินการ 
1. จํานวนเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
2. นําเรื่องท่ีได�รับการร�องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก�ไข 

 
 

********************************************** 


