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มิติที่ 2
การบริหารงานเพือ่ ป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
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2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. โครงการ/กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.หลักการและเหตุผล
ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ว่าด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต ซึ่ ง
คณะกรรมการป.ป.ช ได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ นั้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็น หน่วยงานของรั ฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบการบริหารราชการตามหลักบริหารการกระจายอานาจการ
ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองระบบอบ
ประชาธิป ไตย เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ท าบริก ารสาธารณะหรือ กิ จกรรมสาธารณะ เพื่ อประโยช น์ สุ ข ของ
ประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลตาบลฟากห้ วย จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต ส่งเสริมให้การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น บริห ารงานด้วยความโปร่ งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรการในการป้องกัน
การทุจริตต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์ที่บริหาร
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากห้วย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 จัดประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 - 2568

-388 .งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
10.ตัวชี้วัด ผลลัพธ์
10.1 มีการประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต
10.2 ประการเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ
10.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
10.4 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส ลดการร้องเรียนในการดาเนินงาน
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
1.โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตาบล และลูก จ้าง เป็นบุคลากรที่ความสาคัญ ต่ อองค์กร โดยการขับเคลื่อนและการ
พัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน การพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลจะบรรลุได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็ นปัจจัย
สาคัญ ในการพัฒ นางานให้ มีคุ ณ ภาพ ได้มาตรฐานในการทางาน ที่โปร่งใส สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
เทศบาลตาบลฟากห้วย ได้กาหนดการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ต้องเป็นไปตามเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้ เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเงื่อนไขเกี่ยวกั บการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตาบลฟากห้วย
ดังนั้น เพื่อให้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
3..วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในงานบริหารงานบุคคล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
3.3 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลฟากห้วยให้มี
ประสิทธิภาพ
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรฐานด้านงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลฟากห้วย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากห้วย
6.วิธีดาเนินการ
กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง
7.เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรฐานด้านงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลฟากห้วย

-408. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี ( ปีงบประมาณ 2565-2568 )
9. งบประมาณ
- ไม่ใช้งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
11.1 มีมาตรฐานดาเนินงานด้านงานบริหารบุคคล
11.2 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลฟากห้วย สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและ
ผลลัพธ์
11.3 ลดการร้องเรียนในการดาเนินการด้านงานบริหารบุคคล
11.4 บุคลากรในเทศบาลตาบลฟากห้วยมีความพึงพอใจงานด้านบริหารงานบุคคล

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริ หารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพั สดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
1.โครงการ/กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.หลักการและเหตุผล
เพื่อการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลฟากห้วย จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ทาให้ เกิ ดความคุ้ม ค่าและมีป ระสิ ท ธิภ าพ ลดข้ อผิ ดพลาดในการเบิ กจ่ายเงินตามข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ส าคัญ ที่องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จะต้องทาตามกฎหมาย ระเบี ยบ และมี ความจาเป็น ต่อการบริห ารงานของ
เทศบาลตาบลฟากห้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
3.2เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
3.3เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลฟากห้วย

-415. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง เทศบาลตาบลฟากห้วย
6.วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้
7.ระยะเวลาในการดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2565-2568 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน
8.งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรทางฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ตามในทิศทางเดียวกันเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
1.โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลฟากห้วย มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไป
ตามอานาจหน้าที่ และกฎหมาย ที่กาหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประ.โยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลฟากห้วยจึงได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ -จัดจ้างเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณของเทศบาลตาบลฟากห้วย เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ประชาชนในท้องถิ่น

-423.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการ
5.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากห้วย
6.วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดซื้อพัสดุเพื่อประกาศ
ประกาศกาหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกาหนดวันเวลา สถานที่ในการตรวจงาน
ประกาศวันเวลาในการตรวจรับงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลฟากห้วย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565-2568
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้
10.4 สามารถปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
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2.3 มาตรการใช้ดลุ พินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มี ก ารจั ด ท าแผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริก ารประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้ อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับ ฟังและส ารวจความคิดเห็ นของ ประชาชนผู้ รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริห ารงานให้ ส อดคล้ องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
น้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลฟากห้วย จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุง กระบวนการทางาน
หรือลดขั้น ตอนการทางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการ
พัฒ นาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนตาบลตาม
กฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพือ่ อานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลฟากห้วย ให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพืน้ ที่ เทศบาลตาบลฟากห้วย
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลฟากห้วย
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลฟากห้วย อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

-446. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อ งปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการ ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ หรื อ การปฏิ บั ติ ร าชการใดๆ ให้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ราชการ และประกาศกระบวนงานบริ ก าร
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับ ฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่ าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร
ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลฟากห้วย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติ ดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัตริ าชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และทาให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายอานาจ
ตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน เทศบาล
ตาบลฟากห้วย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง

-45ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงาน
ให้ บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการ
ที่มี คุณ ภาพ ทั่ วถึงและแก้ไขปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกิดขึ้น ในเขตเทศบาลตาบลฟากห้ ว ย ให้ กั บประชาชนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่ อให้ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้ส ภาพปัญ หาและแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่ อ ปรั บ ทั ศ นคติ วิธี คิ ด วิ ธีก ารท างานของบุ ค ลากรให้ ค านึ งถึ งผลลั พ ธ์ ในด้ านการบริก าร
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ
3.4 เพื่ อให้การปฏิบั ติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดาเนินงาน ได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลฟากห้วย และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตาบลฟาก
ห้วย
5. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลฟากห้วย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จั ด ท าประกาศกระบวนงานบริ ก ารปรั บ ลดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ
6.4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา ทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

-466.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องใน
การจัดทา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตาบลฟากห้วย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับ บริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้

2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญ าต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ การอนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
การมอบอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วย
เพิ่ มประสิ ทธิภ าพของการปฏิบั ติงานให้ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลื อก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ ายของความรั บ ผิ ดชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใต้ บังคับบั ญ ชา จะพิจารณาถึงความส าคั ญ คุณ สมบั ติ ความรู้
ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้ นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริห ารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินงานของหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่บริหาร
ราชการต้องเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลฟากห้วย ภายใต้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สุงสุดแก่ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการเทศบาลตาบลฟากห้วย
6.วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วน
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งมอบหมายงาน
6.3 สาเนาคาสั่งแจ้งทุกส่วนราชการ
7.ระยะเวลาดาเนินการ

4 ปี 2565-2568

-478.งบประมาณในการดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบ สานักปลัดอบต.
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธิ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชนในด้านบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : แม่ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้กาหนดเป็นนโยบายในการจัดงาน
วันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจาทุกปีติดต่อกันมาเพื่อ น้อมลารึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ
พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่ างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น
การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับสานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ใน
การเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน
และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสาคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สาคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลฟากห้วย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคั ดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๑๑
ชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชน ดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ

-487. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)
8. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๒,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษาฯ /กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมิ น ที่ ค านึ งถึ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล จรรยาบรรณสากล และวั ฒ นธรรมของประเทศไทยเป็ น หลั ก รวมถึ ง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตาบล
ฟากห้วย จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงาน ภายใน
องค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุ คลากรปฏิบัติ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลฟากห้วย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5-๒๕๖8
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลฟากห้วย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ หน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลฟากห้วย
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลฟากห้วยให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลฟากห้วยเนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่
จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตาบลฟากห้วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อาเภอ) แล้ว เทศบาลตาบลฟากห้วย
ยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่ว นราชการ การให้ ความร่วมมือกับ
สานั กงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณี
ได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ
ทักท้วง ก็จะ ดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณี
ทีม่ ีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ ดาเนินการทาง
วินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด
เที่ยงธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตาบลฟากห้วย
6. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลฟากห้วย
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตาบลฟากห้วย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตาบลฟากห้วยมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต
10.2 เทศบาลตาบลฟากห้วยมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

