
 

 

 

 

 
 
 
 

รายงานการตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏบิตัิการป้องกนัการทุจริต 4 ป ี

(พ.ศ. ๒๕61 – 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม  2561 – เดือนกันยายน 2562) 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม 
อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 
รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) 
ของเทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ่

 
 

ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช.ที่ปช. 00๐๔/ว๐๐๑๙ ลงวันที่๒๐มีนาคม 25๖๐เรื่องการจัดท า
แผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เมื่อปีงบประมาณพ.ศ. 2558 โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
นั้น 
  คณะท างานฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าข้าม ซึ่ง
เป็นแผนที่มีระยะเวลา 4 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2564 ตามแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ก าหนดแนวทางไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่ก าหนดขึ้นไว้ในการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 – 2564) เรียบร้อยแล้ว และเทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลต าบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานในเทศบาลต าบลท่าข้าม    ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบล
ท่าข้าม  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความ
โปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖   
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  บัดนี้จึงขอรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน หลัง (เมษายน 2562 – กันยายน 
2562) พร้อมรายงานเป็นภาพรวม 12 เดือน (ตุลาคม  2561 – กันยายน 2562)  ซึ่งระดับการน าแผนไป
ปฏิบัติรอบ 12 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 86.27 ระดับ มาก  ตามรายละเอียดดังนี้ 
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แสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564) 
โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

มิติที่ 1 มิติที่ 2   มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

10 305,000 23 40,000 11 150,000 7 110,000 51 605,000 

โครงการ/งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ/แผนด าเนินงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

มิติที่ 1 มิติที่ 2   มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

10 214,900 23 40,000 11 70,000 7 0 51 324,900 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มิติที่ 1 มิติที่ 2   มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

3 171,065 20 0 8 57,284 3 0 34 228,349 

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการทั้งหมด 

ในแผน ปปช. 
บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญตัิ/  

แผนด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถด าเนินการได ้ รวมทั้งสิ้น 

51 51 0 44 7 51 
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แสดงการรายงานผลการน าแผนไปปฏิบัติ ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

โครงการทั้งหมด 

ในแผน ปปช. 
บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญตัิ/  

แผนด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได ้
รวมทั้งสิ้น 

โครงการที่รอการ
รายงานผล 

ระดับการน า
แผนไปปฏิบตั ิ

51 51 0 44 7 51 0 มาก 

 
ตารางสรุปผลการน าแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบการรายงาน 12 เดือน: ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

*ตารางนี้แสดงข้อมูลเฉพาะโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเท่านั้น 
 

รายงานผลการน าแผนไปปฏิบัติ จ าแนกรายมิติ รอบ 12 เดือน 
ชื่อ อปท. มิติ 

 
โครงการ งบประมาณ ร้อยละด าเนินการ 

ตามแผน ด าเนินการแล้ว ตามแผน ใช้จริง โครงการ งบประมาณ 
 1 10 6 260,000 175,965 60.00 67.68 

2 23 22 40,000 40,000 95.65 100 
3 11 9 90,000 57,284 81.82 63.65 
4 7 7 110,000 0 100 0.00 

รวม 51 44 500,000 273,249 86.27 54.65 
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สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 

 

 
 
 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. โครงการอบรมการเสริมสรา้งการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลได้ด าเนินโครงการ เมื่อวันท่ี 25 
ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าข้าม  
ช้ัน 2 ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น. โดยผูเ้ข้ารับการอบรม ได้แก่ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน 
ของเทศบาลต าบลท่าข้าม และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนใน 
ต าบลท่าข้าม เข้าร่วมอบรม ส าหรบัวิทยากรที่มาบรรยาย เทศบาลต าบลท่า
ข้าม ได้เชิญคุณพิมพินันท์ แสงอุทัย) เจ้าพนักงานป้องกันทุจริตปฏิบตัิการ 
มาบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ 
และนายอ านาจ ใจภาดี ท้องถิ่นอ าเภอฮอด บรรยายเรื่องการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี  
2.วันท่ี 26 ธันวาคม 2561การศกึษาดูงาน ณ อบต. นครชุม จ. 
ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลท่าข้ามได้น าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการทีด่ี 
3.วันท่ี 27 ธันวาคม 2561การศกึษาดูงาน ณ เทศบาลเนินกุ่ม จ. 
พิษณุโลก เทศบาลต าบลท่าข้ามได้น าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการเสรมิสร้างพัฒนาป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน และเข้าศึกษาดู
งาน อบต. วงันกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ในเรื่องการเสริมสร้างพัฒนา
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน และ
เดินทางกลับ 
 

เนื่องจากจ ากัดด้วยงบประมาณที่ใช้ใน 
การด าเนินการ จึงท าให้การจดัโครงการ
ดังกล่าวต้องลดระยะเวลาในการด าเนิน 
การ ทั้งในช่วงฝึกอบรมและวิทยากร ท าให้
ไม่ได้รับความรู้ในระดับท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

1. ควรจดัให้มีการอบรมในจ านวนครั้งท่ี
มากขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ใน
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตใน
การปฏิบัติงาน เกดิความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานต่างๆ 
2. ควรด าเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
เพื่อให้มีความรู้ ป้องกันความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

 2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่น 

ไม่ได้ด าเนินการในรูปแบบการฝึกอบรมฯ แตไ่ดด้ าเนินการร่วมกับโครงการ
เข้าวัดฟังธรรม วันเข้าพรรษา ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ เทศบาล  

- - 

3. มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบัติงาน
ตามประมวล จริยธรรมขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น” 
 
 

ด าเนินการแล้ว 
ออกประกาศ เรื่อง ประมวล จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

- - 

4. โครงการเสริมสร้างความซื่อสตัย์ 
สุจรติ และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมใน
การต่อตา้นการทุจรติ 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

- - 

5. กิจกรรมให้ความรู ้เร่ือง 
ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ด าเนินการแล้ว 
 

- - 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
6. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์และ
รักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน) 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

- - 

7. โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้น
น้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 

ด าเนินการแล้ว 
 

- - 

8. โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน 

เทศบาลต าบลท่าข้ามจัดให้มีการณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 
ด้วยการประชาสมัพันธ์และเดินรณรงค์ป้องกัน โดยร่วมมือกับหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง 

- - 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
9. โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 

ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีนี้ - - 

10. กิจกรรมการแสดงออกของเด็กเล็ก 
“โตไปไม่โกง” 

 

ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีนี้ - - 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 
 

- เทศบาลต าบลท่าข้ามได้จดัท าประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของ
ผู้บริหาร และประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารตอ่
สาธารณชนเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2560 

- - 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้น าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ มาใช้ในการการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจ ุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

- - 

3. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายก เทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม และหวัหน้า
ส่วนราชการ 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้จดัท าค าสั่งมอบหมายงานใหร้องนายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาลต าบล และหัวหน้าสว่นราชการต่าง ๆ ในการรับผดิชอบงาน 
ในแต่ละกอง 

- - 

4. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้จดัท าแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละไตรมาส มีการตรวจสอบฎีกาและเอกสารเบิกจ่ายให้
ครบถ้วน 

การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน ฎีกาและเอกสารประกอบไม่
ครบถ้วน 

แจ้งเจ้าหน้าท่ีจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินให้
สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงิน และ
ตรวจสอบฎีกาและเอกสารให้ครบถ้วน
ก่อนเบิกจ่าย 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

5. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัดุ” 
 
 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้จดัท าแผนการจัดซื้อจดัจ้าง แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และสรุปผลการด าเนินงาน ผด.3 

1. งบประมาณการจัดสรรเข้าตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2. ไมส่ามารถก าหนดระยะเวลาการจัดสรร
งบประมาณที่แน่นอนได ้

1. ศึกษาห้วงเวลาการจัดสรรงบประมาณ
จากภาครัฐ 
2. จัดท าแผนการจดัซื้อจัดจา้งให้
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่ได้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

6. กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการใช้
เงินงบประมาณ 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้จดัท ารายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินเป็นราย 
ไตรมาส ตามแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาล 

- ประกาศรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีในเว็บไซตเ์ทศบาล 

7. โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจา้ง 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง พร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานจัดซื้อจดัจ้าง โดยเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผ่านทางเว็บไซตเ์ทศบาล
ต าบลท่าข้าม และปดิป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

- - 

8. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ 
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน 
และไม่เลือกปฏิบัติ  
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้จดัให้มีการบริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทยีมกัน 
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

- - 

9. โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงาน
บริการของทุกหน่วยงาน เช่น กองคลัง งานจัดเก็บภาษี กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งานบริการสาธารณสขุ ส านักปลัด งานนโยบายและแผน โดย
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มคีวามพึงพอใจในระดับมาก 
 

- - 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
10. กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้พิจารณาปรับลดและจดัท าประกาศการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับระเบียบและสถานการณ์ปัจจบุัน 
2. ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น บอรด์ประชาสัมพันธ์ 
วารสาร แจ้งเวียน เสยีงตามสาย เป็นต้น 
3. จัดท าผังการปรับลดขั้นตอนให้เป็นปัจจุบัน 

ระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้
ต้องมีการปรับลดขั้นตอนให้เป็นปจัจุบัน 

1. ควรมีการปรับปรุงกระบวนงานและ
เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธผ์่านสื่อ
หรือช่องทางอื่น ๆ 
2. พิจารณาเพิ่มกระบวนงานปรับลดให้
ครอบคลมุตามกจิกรรมการให้บรกิารตาม
ภารกิจและอ านาจหน้าท่ี 

11. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 
 
 

1. เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้พิจารณาปรับลดและจดัท าประกาศการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับระเบียบและสถานการณ์ปัจจบุัน 
2. ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น บอรด์ประชาสัมพันธ์ 
วารสาร แจ้งเวียน เสยีงตามสาย เป็นต้น 
3. จัดท าผังการปรับลดขั้นตอนให้เป็นปัจจุบัน 

ระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้
ต้องมีการปรับลดขั้นตอนให้เป็นปจัจุบัน 

1. ควรมีการปรับปรุงกระบวนงานและ
เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธผ์่านสื่อ
หรือช่องทางอื่น ๆ 
2. พิจารณาเพิ่มกระบวนงานปรับลดให้
ครอบคลมุตามกจิกรรมการให้บรกิารตาม
ภารกิจและอ านาจหน้าท่ี 

12. มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้จดัท าค าสั่งการมอบอ านาจ อนุมตัิ อนุญาต  
สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

- - 

13. มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้จดัท าค าสั่งมอบหมายหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีให้
รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และรองปลดัเทศบาล ปฏิบัตริาชการแทน 

- - 

14. มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราช บัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.
2522 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้จดัท าค าสั่งมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รอง
นายกเทศมนตรี เป็นผูป้ฏิบัตริาชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

- - 

15. มาตรการการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายก เทศมนตรี ปลดัเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้จดัท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ให้
ปลัดเทศบาล รองปลดัเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ และปลัดเทศบาล
มอบหมายงานให้รองปลดัเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายงานให้
หัวหนา้ส่วนราชการ 

- - 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
16. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ (ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผูท้ า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกจิกรรมของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม) 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

- - 

17. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีนี้ 
 

- - 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
18. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม มีการจดัท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการและ
ด าเนินการตามข้อตกลงการปฏิบตัิราชการครบทุกส่วนราชการ และมีการ 
น าข้อตกลงการปฏบิัติราชการเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการ 
 

- - 

19. กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล 
ท่าข้าม” 
 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม มีการจดัท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการและ
ด าเนินการตามข้อตกลงการปฏิบตัิราชการครบทุกส่วนราชการ และมีการ 
น าข้อตกลงการปฏบิัติราชการเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการ 
 

- - 

20. กิจกรรมใหค้วามร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัตริาชการของเทศบาลต าบล 
ท่าข้าม 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยตรวจสอบที่ด าเนนิการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าข้ามตามอ านาจหนา้ที่  

- - 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
21. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยตรวจสอบที่ด าเนนิการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าข้ามตามอ านาจหนา้ที่ 

- - 

22. มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ไดม้ีการแตง่ตั้งผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด าเนินการเรื่องร้องเรยีน 
 
 

- - 

23 มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลท่าข้าม ว่าทุจริตและปฏิบัตริาชการ
ตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ” 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ไดม้ีการแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มี
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบคุคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลท่าข้ามวา่ทุจริตและปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ 
 

การแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงส่วนใหญ่
เป็นบุคคลากรในสังกัด อาจท าใหก้ารสอบสวน
อาจมีข้อบกพร่องในด้านความสจุริตธรรม 
 

เห็นควรมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็น
กรรมการสอบข้อเท็จจริง 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ 
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสาร พ.ศ.
2540 ส าหรับบุคลากรและประชาชน
ต าบลท่าข้าม 
 

ไม่สามารถด าเนินการได้ปีนี ้
 

- - 

2. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาลและการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ไดเ้ผยแพร่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพยส์ินของเทศบาลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลังผ่านทางเว็บไซตเ์ทศบาลต าบลท่าข้าม บอรด์ประชาสัมพันธ์ 
และจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชนเพื่อประกาศเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 
 
 

- - 

3. มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าข้ามให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
 

เทศบาลต าบลท่าข้ามไดด้ าเนินการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลท่าข้าม โดยจดัตั้ง ณ บริเวณห้องประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 อาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีใช้
บริการ 
 
 

- - 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน 
4. โครงการประชุมประชาคม จัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชนอย่าง
บูรณาการ 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินการประชุมประชาคมหมูบ่้านและประชาคม
ต าบล ทุกครั้งท่ีมีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม เพื่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

- - 

5. โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่
 

ไม่ได้ด าเนินการ - - 

6. การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เทศบาลต าบลท่าข้าม 
 

เทศบาลต าบลท่าข้ามด าเนินการรบัเรื่องร้องเรียนและด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- - 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลท่าข้าม 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาฯ โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2559   

 

- - 

8. ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าป ี
 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินการประชุมประชาคมหมูบ่้านและประชาคม
ต าบล ทุกครั้งท่ีมีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม เพื่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

- - 

9. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินการประชุมประชาคมหมูบ่้านและประชาคม
ต าบล ทุกครั้งท่ีมีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม เพื่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

- - 

10. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรบังาน
จ้าง 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม มีการแต่งตัง้ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

- - 

11. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของเทศบาลต าบลท่าข้าม 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

- - 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
1. โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปงีบประมาณ 25xx 

ด าเนินการแล้ว 
 

- - 

2. โครงการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้จดัท ารายงานควบคุมภายใน ครบทุกส่วนราชการ ผู้จัดท ารายงานการควบคุมภายในบางส่วน
ราชการยังไม่มีความเข้าใจในการจดัท า 

เห็นควรจดัท าโครงการหรือส่งผู้จดัท า
ควบคุมภายในไปอบรมเพื่อเพ่ิมพนูความรู้
ในการจัดท าควบคุมภายใน 

3. กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

เทศบาลต าบลท่าข้ามมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยจัดท า
ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในพรอ้มท้ัง
จัดท ารายงานผลการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

ผู้จัดท ารายงานการควบคุมภายในบางส่วน
ราชการยังไม่มีความเข้าใจในการจดัท า 

เห็นควรจดัท าโครงการหรือส่งผู้จดัท า
ควบคุมภายในไปอบรมเพื่อเพ่ิมพนูความรู้
ในการจัดท าควบคุมภายใน- 

4. มาตรการติดตามประเมนิผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบลท่าข้าม 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ไดด้ าเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคมุภายใน
โดยให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามที่จัดวางระบบไว ้

ผู้จัดท ารายงานการควบคุมภายในบางส่วน
ราชการยังไม่มีความเข้าใจในการจดัท า 

เห็นควรจดัท าโครงการหรือส่งผู้จดัท า
ควบคุมภายในไปอบรมเพื่อเพ่ิมพนูความรู้
ในการจัดท าควบคุมภายใน- 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
5. กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

เทศบาลต าบลท่าข้าม มีการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ โดยตดิบอร์ดประชาสมัพันธ์และเผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์เทศบาล
ต าบลท่าข้าม 
 

- - 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
6. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทา่
ข้าม  

 

ด าเนินการแล้ว (มีกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ทุกครั้ง
เมื่อมีการเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม โดยปลดัเทศบาลแจ้งท่ี
ประชุม) 
 

- - 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
7. กิจกรรมการติดป้ายประชาสมัพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม จดัให้มีการติดป้ายประสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
พร้อมท้ังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่นทางเว็บไซต์และเอกสารประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลท่าข้าม  
 

- - 


