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มิติที่ 2 
 

การบริหารงานเพือ่ป้องกันการทจุริต 
 
 

2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองตอ่ต้านการทุจริตของผู้บรหิาร 
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2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหาร 
 

1. โครงการ/กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
คณะกรรมการป.ป.ช ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ นั้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบการบริหารราชการตามหลักบริหารการกระจายอ านาจการ
ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองระบบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยช น์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
 ดังนั้นเทศบาลต าบลฟากห้วย จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต ส่งเสริมให้การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรการในการป้องกัน
การทุจริตต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์ที่บริหาร 
 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลฟากห้วย 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 - 2568 
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8 .งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด 
 
10.ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
 10.2 ประการเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ 
 10.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 10.4 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส ลดการร้องเรียนในการด าเนินงาน 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิราชการ 
2.2.1  สรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกัคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ต าแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
 
1.โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง เป็นบุคลากรที่ความส าคัญ ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนและการ
พัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน การพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะบรรลุได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการท างาน ที่โปร่งใส สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 เทศบาลต าบลฟากห้วย ได้ก าหนดการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปตามเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้ เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลต าบลฟากห้วย  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 

 
3..วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในงานบริหารงานบุคคล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลฟากห้วยให้มี

ประสิทธิภาพ  
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรฐานด้านงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลฟากห้วย 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลฟากห้วย 
 
6.วิธีด าเนินการ 
  ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง 
 
7.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรฐานด้านงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลฟากห้วย 
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8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2565-2568 ) 
 
9. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 
10. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด 
 
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 11.1 มีมาตรฐานด าเนินงานด้านงานบริหารบุคคล 
 11.2 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลฟากห้วย สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและ 
 ผลลัพธ์ 
 11.3 ลดการร้องเรียนในการด าเนินการด้านงานบริหารบุคคล 
 11.4 บุคลากรในเทศบาลต าบลฟากห้วยมีความพึงพอใจงานด้านบริหารงานบุคคล 
 
2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 
1.โครงการ/กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
2.หลักการและเหตุผล 

เพ่ือการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลฟากห้วย จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ 
ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลฟากห้วย 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
3.3เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลฟากห้วย 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลฟากห้วย 
 
 

6.วิธีด าเนินการ  
จัดท าทะเบียนเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

7.ระยะเวลาในการด าเนนิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565-2568 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน  
 

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรทางฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป

ตามในทิศทางเดียวกันเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
 
2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกนัและไม่เลือกปฏบิัติ 
 
1.โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลฟากห้วย มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ และกฎหมาย ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประ.โยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 เทศบาลต าบลฟากห้วยจึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานงบประมาณของเทศบาลต าบลฟากห้วย เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 



 
-42- 

 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้  
 3.3 เพ่ือการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการ 
 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลฟากห้วย 
 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดซื้อพัสดุเพื่อประกาศ 
  ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ประกาศก าหนดวันเวลา สถานที่ในการตรวจงาน 
  ประกาศวันเวลาในการตรวจรับงาน 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลฟากห้วย 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565-2568  
 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 10.4 สามารถปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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2.3 มาตรการใชด้ลุพนิิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  

    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ  ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
น้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลฟากห้วย จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างาน
หรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายเป็นส าคัญ  

 
3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลฟากห้วย ให้สั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพืน้ที่ เทศบาลต าบลฟากห้วย 
   4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลฟากห้วย 
   4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลฟากห้วย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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6. วิธีด าเนินการ  

    6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   

   6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  

   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร 
ทราบ  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)  
 

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลฟากห้วย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของ เจ้าหน้าที ่ 
   10.2 การปฏิบัตริาชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

และท าให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น

กฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย  อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน เทศบาล
ต าบลฟากห้วย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  
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ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงาน
ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้มากที่สุด 
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ  
ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการ
ที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลฟากห้วย ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้ 
   3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ     
   3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงาน ได้  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลฟากห้วย และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลฟาก
ห้วย  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลฟากห้วย  
 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
   6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
    6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
    6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
    6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
    6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
    6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ  
    6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
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   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องใน
การจัดท า โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลฟากห้วย  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับ บริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ การอนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินงานของหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่บริหาร
ราชการต้องเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลฟากห้วย ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สุงสุดแก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการเทศบาลต าบลฟากห้วย 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วน 
 6.2  ด าเนินการออกค าสั่งมอบหมายงาน  
 6.3  ส าเนาค าสั่งแจ้งทุกส่วนราชการ 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ        4 ปี  2565-2568  
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8.งบประมาณในการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัดอบต. 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธิ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชนในด้านบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชเูกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
1. ชื่อโครงการ : แม่ดีเด่น  

 

2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงาน
วันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือน้อมล ารึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ 
พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่ างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น 
การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก 
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ใน
การเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลฟากห้วย 
 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  

   6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑๑ 
ชุมชน เพ่ือให้แต่ละชุมชน ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษาฯ /กองสวัสดิการสังคม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  

   10.1 ผลผลิต - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  
   10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี - 
มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  

   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ 
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยาก 
ต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน  การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม 
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น เทศบาลต าบล
ฟากห้วย จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายใน
องค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี 

   3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลฟากห้วย 
6. วิธีด าเนินการ  

   6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5-๒๕๖8 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลฟากห้วย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลฟากห้วย 
2. หลักการและเหตุผล  

   เทศบาลต าบลฟากห้วยให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลฟากห้วยเนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่
จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลต าบลฟากห้วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่  ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลฟากห้วย
ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่  ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้  หน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กรณี
ได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ
ทักท้วง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณี
ทีม่ีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ ด าเนินการทาง
วินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด            เที่ยงธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลฟากห้วย 
6. วิธีด าเนินการ  

   - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลฟากห้วย 

   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)    
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลฟากห้วย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   10.1 เทศบาลต าบลฟากห้วยมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต  
   10.2 เทศบาลต าบลฟากห้วยมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี


