
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ 
เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 
 1. พันจ่าอากาศเอก ณัฐวุฒิ  สุวรรณรัตน์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

           นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร 
 2. ว่าที่ร้อยตรี สนั่น     ปัญญา ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 3. นางอุไรวรรณ      แมะบ้าน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 4. นางสิรินทร      ใจกาวัง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
 5. นายปริญญา      มีทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
 6. นายวัลลภ      เรืองข า ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

7. นางสาวสุชญา          วชริเดชาชัย ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8. นางสาวคนึงนิจ         ลือภะ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นางแสงดาว             ต่อสู้  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10. นางกษิรา      วงค์เรือง ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
11. นายณัฐวุฒิ              เสาร์แดน ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 
12. นายกวินท์             พานอินทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
13. นายธีรภัทร             จริยภมรกุร ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
14. พันจ่าตรี ธานี          ต๊ะวงศ์ษา ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ 
15. นางสาวนัยนา          มะโนยะ ต าแหน่ง นักวิชาการคลังช านาญการ 
16. นางชิวกานต์           ฉัตรเตชะ ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
17. นางสาววภิาศิริ        ไชยวรรณ ์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
18. นายอภิชาติ            เปียงใจ ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวชนนิกานต์        ไชยฮั่ง ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 เมื่อผู้มาประชุมในที่ประชุมพร้อมแล้ว พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ  สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร  ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
วาระต่างๆ  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร พ้นจากต าแหน่งด้วยค าพิพากษาศาลฎีกา              

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบันกระผม พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ  สุวรรณรัตน์ 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร 
ตามมาตรา 48 ปัญจทศ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                    
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) ในวันนี้กระผมจึงขอเชิญพนักงาน
เทศบาลสามัญทุกคนในฐานะเจ้าหน้าที่/หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบ
แนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป   

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร เรื่อง      
การแสดงเจตจ านงท่ีจะบริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 

ประธานฯ ตามที่ ได้กล่าวไปข้างต้น นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร ได้พ้นจากต าแหน่ง                    
ด้วยค าพิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบัน พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ  
สุวรรณรัตน์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลห้างฉัตร ตามมาตรา 48 ปัญจทศ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) จึงขอให้คุณธรรมในการ
ท างานเ พ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคน ได้ใช้เป็นแนวทาง           
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. สติสัมปชัญญะ พนักงานทุกคนจะต้องรู้จักควบคุมตนเองให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน  
รวมทั้งมีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ใช้ปัญญาและเหตุผลในการ
ตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ เหมาะสม และถูกต้อง 
2. ความซื่อสัตย์สุจริต  พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา              
ทั้งกาย วาจา และใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวงใคร 
3. ความขยันหมั่นเพียร  พนักงานทุกคนจะต้องมีความพยายามในการท างาน/  
หน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจัง  พยายามท า
เรื่อยไปจนกว่างานจะส าเร็จ 
4. ความมีระเบียบวินัย  พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
 

/ 5. ความรับผิดชอบ   
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5. ความรับผิดชอบ  พนักงานทุกคนจะต้องเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน  หน้าที่    
ด้วยความผูกพัน  ความพากเพียร  เพื่อให้งานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
6. ความมีน้ าใจ  พนักงานทุกคนจะต้องมีไมตรีจิต ช่วยเหลืองานผู้อื่น 
7. ความประหยัด  พนักงานทุกคนจะต้องรู้จักใช้ รู้จักประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 
8. ความสามัคคี  พนักงานทุกคนจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย  จิตใจ  และความเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน  มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จโดยไม่มีการ
เกี่ยงงอน 
9. ความตรงต่อเวลา พนักงานทุกคนจะต้องมีความตรงต่อเวลา ไม่มาท างานสาย
และต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด เพราะถ้าเราไม่ส่งงานตามก าหนดท า
ให้ผู้ที่ท างานต่อจากเราได้รับผลกระทบ และท าให้งานนั้นไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้ สร้างความเสียหายต่อองค์กร เนื่องจากความตรงต่อเวลาเป็นวินัยพ้ืนฐานใน
การท างาน โดยเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้มีประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า              
เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการลาของพนักงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า เพ่ือพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ดังนี้ 
 1. การลาป่วยและลากิจส่วนตัวให้ลาได้รวมกันไม่เกินยี่สิบสามวันท าการ 
ในช่วงระยะเวลาหกเดือน (ตุลาคม - มีนาคม , เมษายน - กันยายน) ยกเว้นลาป่วย
ซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 
 2. การมาท างานสาย ต้องมาท างานสายไม่เกิน 24 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา
หกเดือน (ตุลาคม - มีนาคม , เมษายน - กันยายน) หากพบว่าไม่มีการเซ็นต์ชื่อหรือมี
การเซ็นชื่อแทนหรือไม่มีการส่งใบลาจะถือว่าขาดราชการ 
 3. กรณีใช้สิทธิการลาก่อนหรือหลัง วันหยุดราชการประจ าปี เพ่ือให้มี
วันหยุดต่อเนื่อง หากไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ให้มีการอนุญาตการลา กรณีลาป่วย
ในช่วงดังกล่าวต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยทุกครั้ง 
 4. การขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะไม่พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนในรอบการพิจารณา 
 5. การลาและมาท างานสายเกินกว่าที่ก าหนด จะไม่พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนในรอบการพิจารณา 
และได้มีประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของ
พนักงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการลาของพนักงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า เพ่ือพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ดังนี้ 
 

/ 1. การลาป่วย 
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 1. การลาป่วยและลากิจส่วนตัวให้ลาได้รวมกันไม่เกินยี่สิบสามวันท าการ 
ในช่วงระยะเวลาหกเดือน (ตุลาคม - มีนาคม , เมษายน - กันยายน) ยกเว้นลาป่วย
ซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว และการลาป่วย
ครึ่งวันแรกให้มีใบรับรองแพทย์มาแสดงพร้อมใบลา หากไม่มีถือเป็นการมาท างาน
สาย ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมในการท างานที่ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการทุก
คน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ข้อ 9. ความตรงต่อเวลา 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้มีบันทึกข้อความแจ้งแนวทางปฏิบัติมาตรการในการลง
เวลาปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ตามบันทึกข้อความ ที่  ลป 
53501/175 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติมาตรการใน
การลงเวลาปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือให้พนักงานเทศบาลสามัญ 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และพนักงาน
จ้างเหมาบริการทุกคน ได้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ในการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ช่วงเวลาเช้า ให้ลงเวลาปฏิบัติราชการ
ตามข้อเท็จจริงจนถึง เวลา 08.30 น. ถ้าเกินก าหนดเวลา 08.30 น. เป็นต้นไปถือ
ว่ามาปฏิบัติราชการสาย 
 2. ในการออกจากส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร ไปติดต่อราชการ ส่ง
หนังสือทางราชการหรือติดต่องานราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บันทึกขออนุญาตใน
สมุดบันทึกเสนอตามสายการบังคับบัญชาของแต่ละส านัก/กอง 
 3. ในการลงเวลากลับจากการปฏิบัติราชการ ให้ลงเวลาการปฏิบัติราชการ
หลังจาก เวลา 16.30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา 17.00 น. หากผู้ใดไม่มาลงเวลา
กลับจากการปฏิบัติราชการดังกล่าวนี้ ถือเป็นการกระท าผิดวินัย ฐานความผิดไม่ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ กรณีมีหนังสือแจ้งให้ไป
ประชุมตามก าหนดการ และไม่สามารถมาลงเวลากลับจากการปฏิบัติราชการได้ ให้
งานการเจ้าหน้าที่หมายเหตุในช่องลงเวลากลับ 
และได้มีบันทึกแจ้งก าชับให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติมาตรการในการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ตามบันทึกข้อความ ที่ ลป 53501/276             
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เนื่องจากการตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ 
ปรากฏว่าการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัด กรณีการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการที่บังคับใช้ มีการลง
ลายมือชื่อแทนในการลงเวลากลับจากการปฏิบัติราชการช่วงเวลา 16.30 น.เป็นต้น
ไปจนถึง เวลา 17.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมในการท างานที่ให้พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและ
พนักงานจ้างเหมาบริการทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ข้อ 2. ความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ข้อ 4. ความมีระเบียบวินัย  ข้อ 5. ความรับผิดชอบ และข้อ 9. 
ความตรงต่อเวลา 
 

/ และเทศบาลฯ 
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และเทศบาลฯ ได้มีประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร เรื่อง การแสดงเจตจ านงที่จะ
บริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร เรื่อง 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบหมายให้                   
งานประชาสัมพันธ์ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลฯ และเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรทาง www.hangchat.go.th  
เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคนได้รับทราบ แต่อาจมีพนักงาน             
บางคนยังไม่รับทราบประกาศดังกล่าว  จึงขอมอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่
ด า เนินการให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคน ลงลายมือชื่อ
รับทราบประกาศทั้ง 2 ฉบับด้วย และเพ่ือให้ได้รับทราบโดยทั่วถึงกันกระผมจึงขอ
ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ อีกครั้ง ดังนี้ 
1. ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร เรื่อง การแสดงเจตจ านงที่จะบริหารงานของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร               
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยมีรายละเอียดการก าหนดนโยบาย มาตรการและ
แผนงานเพื่อให้ส านัก/กอง ด าเนินการรายละเอียดดังนี้ 

๑. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความ
เป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  ๑.๑ การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต้องชัดเจน 
ถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงการให้ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  
  ๑.๒ การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการและ
ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด  
  ๑.๓  การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆของหน่วยงาน ตั้งแต่แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและ
จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  
  ๑.๔ การด าเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใส หรือทุจริตต่อหน้าที่  
 ๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่มีความ รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึง
ความส าเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม ภาระหน้าที่และพฤติกรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ดังนี้  

/ ๒.๑  ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที ่
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  ๒.๑  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตาม หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ  
  ๒.๒  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  กล้าหาญที่จะรับผิดชอบใน
ผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
  ๒.๓  การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่
จะต้องมีเจตจ านงในการบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิด
ความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
 ๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) 
หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส 
เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรม
เหล่านี้มากและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตาม กระบวนการมาตรฐานหรือ
ขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอด
จาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ๓.๑ สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
มิให้มีความประพฤติท่ีเข้าข่ายการ ทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือ
การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนหรือผู้อื่นใด 
  ๓.๒ สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมิให้มี
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย  ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
หน่วยธุรกิจเอกชนเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารของ
หน่วยงาน  

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง  หน่วยงาน
ภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้  
  ๔.๑ การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรม
การทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริตและก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) อันจะท าให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต  
 

/ ๔.๒ การปลูกฝังและ 
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  ๔.๒ การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริต
ตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต  
  ๔.๓ ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงาน  
  ๔.๔ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ   ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความ
ตระหนักถึงผลของการทุจริต   จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการ
ทุจริตได้  
 ๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการ
บริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึด
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า 
หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ๕.๑ การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
  ๕.๒ การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดอยู่เสมอ   และจะต้องเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  
  ๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้ง
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย พิจารณาความดี
ความชอบ เป็นต้น   กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และ
ในด้านการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่  
  ๕.๔ การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด  
  ๕.๕  การมี คุณธร รมในการสั่ ง ง านมอบหมายงานให้ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับ
มอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการ
สื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจน
รับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมายไปด้วย  
  ๕.๖ การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

/ ๖. ด้านการสื่อสาร 
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 ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน มีนโยบายถ่ายทอดเกี่ยวกับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ การประกาศเจตจ านงสุจริตและ
นโยบายของผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ  ที่ดีเกิด
แรงจูงใจร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายด้วยการสื่อสารสองทางในเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ 
ใช้ทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีช่องทางที่หลากหลายและนา
ระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาการสื่อสารให้มีคุณภาพ 
2. ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พ.ศ.2563 ลงวันที่                   
1 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการรวมถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร รายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
 ๔. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ ไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก    

ปฏิบัติ 
  ๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ  
ตรวจสอบได้ 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
          ๑๐. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 1. ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา                                    
และพระมหากษัตริย์ 
 2. ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 

/ 3. ข้าราชการของ 
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 3. ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 4.ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
 5. ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผล
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 6. ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
 7. ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
 8. ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้
ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
 9. ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องรักษา และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่
ชอบ 
 10.ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง           
ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
 11. ข้าราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูล
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้าง
เป็นผลงานของตน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2562 

ประธานฯ เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้มอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ 

               / ควบคุมภายใน 
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          ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานและการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยขอให้นิติกรรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นายณัฐวุฒิ  เสาร์แดน คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร            
เพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอ าเภอห้างฉัตร โดยรายละเอียดรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุง
การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

   1. ฝ่ายอ านวยการ งานธุรการ 
            1.1 งานธุรการขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความช านาญในการ

ปฏิบัติงาน 
2. งานการเจ้าหน้าที่ 

2.1 มีปริมาณงานด้านการบริหารงานบุคคลมาก วิเคราะห์ปริมาณ
งานทั้งหมดต่อปี (82,800 นาที) แล้ว จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการมี 2 คน 

    3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
3.1 การบริหารงบประมาณ การตั้งงบประมาณผิดหมวดรายจ่าย 
3.2 การจัดท าประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
   4. งานทะเบียนราษฎร 

4.1 การปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ ขัดข้อง  
5. งานนิติการ 

5.1 ปัจจุบันมีปริมาณงานมากที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรทาง              
งานนิติการมีอยู่เพียง 1 คน จึงอาจท าให้งานล่าช้า   

6. งานประชาสัมพันธ์ 
6.1 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ (รถตู้) ช ารุด

เสื่อมสภาพ  
7. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

7.1 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
8. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

/ 8.1 ด้านอาคาร 
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8.1 ด้านอาคารสถานที่ เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลห้างฉัตรช ารุด ได้แก่ 

- กระดานลื่นผลไม้สีหวาน  
- กระดานลื่นบ้าน กระดานลื่นรูปสัตว์ 

8.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

- โรคมือ เท้า ปาก  
- โรคไข้เลือดออก  

8.3 หลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ช ารุด 
8.4  สถานที่บริเวณลานกิจกรรมในอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล

ห้างฉัตร ไม่มีหลังคา  
8.5 สถานที่บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนฯ ช ารุด เป็นหลุม  

เป็นบ่อ 
8.6 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ไม่มีประตูปิดกั้นทางเข้า – ทางออก  
8.7 ไม่มีสถานที่จอดรถ  การรับ – ส่ง นักเรียน 
8.8 การจัดเก็บเอกสารระบบสารสนเทศยังไม่เป็นระเบียบ  
8.9 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับโรง เรียน ไม่ได้ประจ าอยู่ที่

โรงเรียน  
8.10 บุคลากรครูได้รับการพัฒนาตนเองในเรื่องการเข้ารับการ

อบรมสัมมนาค่อนข้างน้อย  
8.11 โรงเรียนไม่มีเว็บไซต์ของโรงเรียน 

9. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9.1 ขาดวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการกู้ชีพ กู้ภัย  

- ไม่ได้การฝึกซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมการป้องกัน
และและบรรเทาสาธารณภัย 

9.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

10.1 การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การก าจัดขยะ) 
- ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

10.2  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันโรคระบาด 
- โรค มือ เท้า ปาก  
- โรคไข้เลือดออก เป็นต้น 

กองคลังเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
   1. งานการเงินและบัญชี  

1.1 กิจกรรม  การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ         
            2. งานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์  
 

/ 2.1 กิจกรรม 
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2.1 กิจกรรม งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน   การจัดเก็บภาษีป้าย และการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

            3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
3.1 กิจกรรม การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

          4. งานพัสดุและทรัพย์สิน  
4.1 กิจกรรม การบริหารงานพัสดุ  ด้านรายรับ ด้านรายจ่าย และ

จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 

 กองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
   1. งานโยธาและผังเมือง 

1.1 การขออนุญาต  การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร   

1.2 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างโครงการกอ่สร้างต่างๆ 
2. งานสาธารณูปโภคและงานสวนสาธารณะ 

                      2.1 การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ 
3. งานกิจการประปา 

3.1 การควบคุมระบบการผลิตน้ าประปา ตลอดจนควบคุมการ
ปิด-เปิด จ่ายน้ าประปาแก่ผู้ใช้บริการน้ าประปา  

3.2 การตรวจสอบระบบจ่ายน้ าประปา กรณีหากมีการช ารุด
เสียหาย เช่น ท่อประปาแตก 

3.3 การติดตั้งระบบประปา กรณีที่มีผู้ขอใช้น้ าประปาจากเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร 

สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
   1. สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

1.1 การรับจ าน าและตรวจสอบทรัพย์สิน 
- การน าทองปลอมมาจ าน า 

1.2 การเก็บรักษาทรัพย์จ าน า 
1.3 การฝากเงิน - การถอนเงิน จากธนาคาร 
1.4 งานเขียนตั๋ว ระบบการสแกนลายนิ้วมือ  
1.5 ด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่  ของสถาน             

ธนานุบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
- ไม่มีรั้ว และประตูเปิด-ปิด ทางเข้า – ทางออก 

 
 
 
 
 
 

/ ๒. การปรับปรุง 
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๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส านักปลัดเทศบาล 

      1. ฝ่ายอ านวยการ งานธุรการ 
   - รายงานปัญหาให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ  
                    - มอบหมายงานให้พนักงานจ้างตามภารกิจเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน 
- ก าหนดต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี    

เพ่ือรองรับปริมาณงาน    
2. งานการเจ้าหน้าที่ 

   - รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
- มอบหมายงานให้พนักงานจ้างตามภารกิจเป็นผู้ช่วยในการ

ปฏิบัติงาน 
- ก าหนดต าแหน่งเพิ่มเพ่ือรองรับปริมาณงาน  

3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
     3.1 การบริหารงบประมาณ การตั้งงบประมาณผิดหมวดรายจ่าย 
      - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและให้ประสานผู้ปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบงานการจัดท า
งบประมาณ ต้องศึกษารายละเอียดจากแนวทางการซักซ้อมการจัดท างบประมาณ 
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

3.2 การจัดท าประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

    - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
    - ประชาสัมพันธ์การจัดท าประชาคมท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

ทุกสื่อ เช่นเสียงตามสายปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ
จากผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประชุม 

- ก าหนดแผนการปฏิบัติงานประชาคมท้องถิ่นให้ชัดเจน 
และมีระยะเวลาปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแผน 

  4. งานทะเบียนราษฎร 
   - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน  

- จัดท าคู่มือส าหรับบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.อ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

5. งานนิติการ 
   - ให้บุคลากรที่มีความสนใจในเรื่องการด าเนินการทางวินัย ได้รับ

ความรู้โดยการให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆที่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้
เรื่องกฎหมาย และวินัย 

 
/ - มีการจัดการ  
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- มีการจัดการอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ 
ให้กับบุคลากร 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยด้าน
วินัย ให้มีการแต่งตั้งบุคลากรอย่างทั่วถึง เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

 
  6. งานประชาสัมพันธ์ 

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
   - การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถยนต์ (รถตู้) งานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการ

รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
7. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
- การประกาศประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของเทศบาลต าบล

ห้างฉัตร ให้ประชาชนได้รับทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ 
ล่วงหน้าก่อนวันจ่ายเบี้ยไม่น้อยกว่า 3 วัน 

8. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   8.1 ด้านอาคารสถานที่ เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลห้างฉัตรช ารุด 
    - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
     - ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

- จัดซื้อเครื่องเล่นสนามมาทดแทนของเดิมท่ีช ารุดเสียหาย 
   8.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
    - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 

- ประสานงานศูนย์สุขภาพชุมชน รพ. สาธารณสุขอ าเภอ 
มาให้ความรู้เรื่องควบคุมโรคติดต่อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   8.3 หลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลห้างฉัตรช ารุด 
    - ขอความอนุเคราะห์กองช่างเข้ามาดูแลแก้ไขเบื้องต้น

และจัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

       8.4  สถานที่บริเวณลานกิจกรรมในอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล
ห้างฉัตร ไม่มีหลังคา 

- จัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

/  8.5 สถานที่บริเวณ 
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       8.5 สถานที่บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร 
ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ 

- ติดต่อขอความอนุเคราะห์บริษัท SCG สนับสนุนการ
ปรับพื้นถนนให้ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ 

   8.6 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ไม่มีประตูปิดกั้นทางเข้า – ทางออก 
    - จัดท าโครงการเพ่ือเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564)    ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างประตูทางเข้า – ทางออก 

       8.7 ไม่มีสถานที่จอดรถ  การรับ – ส่ง นักเรียน 
    - น าเสนอผู้บริหารเทศบาล เตรียมวางแผนจัดท าสถานที่

จอดรถรับส่งนักเรียน 
- จัดท าโครงการเพ่ือเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

       8.8 การจัดเก็บเอกสารระบบสารสนเทศยังไม่เป็นระเบียบ 
    -  จัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   8.9 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับโรงเรียน ไม่ได้ประจ าอยู่ที่

โรงเรียน 
    - น าเสนอผู้บริหารเทศบาล เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ

ท างานอย่างเป็นระบบ 
   8.10 บุคลากรครูได้รับการพัฒนาตนเองในเรื่องการเข้ารับการ

อบรมสัมมนาค่อนข้างน้อย 
    - ส านักปลัดเทศบาล จัดสรรบุคลากรเพ่ือดูแลเด็กในกรณี

ที่ครูคนหนึ่งคนใดเข้าร่วมการอบรมสัมมนา 
   8.11 โรงเรียนไม่มีเว็บไซต์ของโรงเรียน 
    - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน

ทาง Face book ของโรงเรียน   
  9. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         9.1 ขาดวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการกู้ชีพ กู้ภัย  
    - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
    - จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก

แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน การเตรียมความพร้อม

กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ 
 

/ 9.2 การป้องกัน 
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         9.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    - ผู้บังคบับัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
    - อุดหนุน/สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ

ยาเสพติดอ าเภอห้างฉัตร 
     - ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟู 

กิจกรรมการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่ 
  10. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
        10.1 การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การก าจัดขยะ) 

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
- ประชาคมหมู่บ้านให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
- ประชุมทีมงานจัดเก็บขยะเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ในการให้บริการจัดเก็บขยะ 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 

10.2  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันโรคระบาด 
    - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
    - การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรณรงค์การก าจัดลูกน้ า

ยุงลาย 
    - การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ป้องกัน

ตนเองจากภัยโรคติดต่อ 
    - ประสานงานจากโรงพยาบาล สาธารณสุขในการป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ  
- การท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 

และของเล่นต่างๆ 
กองคลังเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

   1. งานการเงินและบัญชี  
- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS เข้ารับการฝึกอบรม            
2. งานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์   

   - ส่งหนังสือเร่งรัดให้ลูกหนี้มาช าระภาษี 
   - ขอความอนุเคราะห์ผู้น าชุมชนประกาศเสียงตามสายให้ผู้มีหน้าที่

เสียภาษีมาช าระภาษีตามวันและเวลาที่ก าหนด 
   - จัดท าโครงการรณรงค์และกระตุ้นผู้เสียภาษี 

- ส่งบุคลากรไปอบรม 
            3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

- จัดบุคลากรให้สมดุลกับปริมาณงาน 
 

/ 4. งานพัสดุและ 
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          4. งานพัสดุและทรัพย์สิน  
- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติและตรงตามระเบียบมากขึ้น 
 กองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
   1. งานโยธาและผังเมือง 
              1.1 การขออนุญาต  การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร   
- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
- ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต กิจกรรม การก่อสร้าง 

ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึง 

1.2 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่างๆ 
- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
- ก าชับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามห้วงเวลาในสัญญาจ้าง 

              2. งานสาธารณูปโภคและงานสวนสาธารณะ 
   - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 

- ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบสภาพไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งาน อย่างสม่ าเสมอ             
3. งานกิจการประปา 

               3.1 การควบคุมระบบการผลิตน้ าประปา ตลอดจนควบคุมการ
ปิด-เปิด จ่ายน้ าประปาแก่ผู้ใช้บริการน้ าประปา  

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
- สร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการผลิต

น้ าประปา ในช่วงฤดูแล้ง 
                3.2 การตรวจสอบระบบจ่ายน้ าประปา กรณีหากมีการช ารุด

เสียหาย เช่น ท่อประปาแตก 
- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
- จัดท าแผนก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและ

บ ารุงรักษาระบบจ่ายน้ าประปาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อย่างสม่ าเสมอ 
                3.3 การติดตั้งระบบประปา กรณีที่มีผู้ขอใช้น้ าประปาจากเทศบาล

ต าบลห้างฉัตร 
- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
- จัดท าแผนในการขยายเขตการวางท่อประปาให้

ครอบคลุมพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
 
 

/ สถานธนานุบาล 
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สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
             1.1 การรับจ าน าและตรวจสอบทรัพย์สิน 
   - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
   - จัดท าแผนการเก็บรักษาทรัพย์จ าน า 
   - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานการเก็บรักษาทรัพย์จ าน า 

พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคารส านักงาน

สถานธนานุบาล             
1.2 การเก็บรักษาทรัพย์จ าน า 

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
- จัดท าแผนการเก็บรักษาทรัพย์จ าน า 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานการเก็บรักษาทรัพย์จ าน า 

พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา 
              1.3 การฝากเงิน - การถอนเงิน จากธนาคาร 
   - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
    - จัดท าแผนและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
    - จัดท าแผนเพ่ือประสานงานการขออนุญาตใช้บริการครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ของธนาคาร ในการฝากเงิน – ถอนเงินจากธนาคาร  
โดยก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน 

1.4 งานเขียนตั๋ว ระบบการสแกนลายนิ้วมือ  
   - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 

- ก าชับเจ้าหน้าที่การตรวจสอบหลักฐานการสแกนลายนิ้วมือให้
ชัดเจน 

1.5 ด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ของสถานธนานุบาล 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและประสานผู้ปฏิบัติงาน 
- จัดเวรยามรักษาอาคารสถานที่ สถานธนานุบาลเทศบาลต าบล

ห้างฉัตร  
- จัดท าแผนเพ่ือเสนอโครงการก่อสร้างรั้วและประตูสถาน               

ธนานุบาลเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานฯ ตามท่ีเทศบาลฯ ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานและการปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานแล้วนั้น ส านักตรวจเงิน 

                / แผ่นดินจังหวัดล าปาง 
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 แผ่นดินจังหวัดล าปาง ได้แจ้งการเปิดตรวจระหว่างกาล ( Interim Audit) ของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร ตามหนังสือส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าปาง                    
ที่ ตผ 0059.1 ลป/401 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2561 และเพ่ือท าความเข้าใจในระบบบัญชีและการควบคุมภายใน โดยการ
ตรวจสอบการบันทึกรายการในระบบบัญชี e-LAAS เพ่ือหาหลักฐานเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของระบบบัญชีและการควบคุมภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่หน่วยรับตรวจก าหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองคลัง จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพ่ือเตรียมรับ  
การตรวจ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ล าปาง ได้สอบทานงบการเงินระหว่างกาล งวดปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการสุ่มตรวจสอบ ระบบงบประมาณ ระบบ
รายรับ และระบบรายจ่าย ได้ตรวจสอบพบดังนี้ 
1. ระบบงบประมาณ การตั้งงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา และจาก
การสอบทานรายการโอนเพ่ิม โอนลด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจากรายการ
โอนงบประมาณรายจ่าย รายรับ และงบประมาณคงเหลือ พบว่ามีการด าเนินการ
ถูกต้อง 
2. ระบบรายรับ จากการสอบทานการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ท าหน้าที่รับเงิน ออก
ใบเสร็จรับเงิน น าเงินฝากธนาคาร บันทึกบัญชี และผู้อนุมัติ พบว่า มีการก าหนด
หน้าที่อย่างชัดเจนโดยมีค าสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่และได้ปฏิบัติงานจริ ง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย จากการสอบทานโดยการตรวจนับเงินสด ณ วันเข้าตรวจสอบ
กับรายงานสถานะการเงินประจ าวัน พบว่า มีกรแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
ถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด ยอดเงินสดที่เหลือตรงกับรายงานสถานะการเงิน
ประจ าวัน แต่ยอดเงินฝากธนาคารตามในรายงานสถานะการเงินประจ าวันไม่ตรงกับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร แต่ได้จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและข้อมูลถูกต้อง
ตรงกันเรียบร้อยแล้ว โดยได้เสนอรายงานสถานะการเงินประจ าวันตามล าดับขั้นตอน
และได้รายงานให้ผู้บริหารทราบ และลงลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้องครบถ้วน การตรวจนับ
ใบเสร็จรับเงินที่มีค่าเป็นตัวเงินกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินพบว่า ถูกต้องครบถ้วน 
มีการมอบหมายให้มีผู้จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและมีการควบคุมการเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงิน โดยผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่าย การสอบทานการ
ออกใบเสร็จรับเงิน การน าส่งเงิน และการน าเงินฝากธนาคารประจ าวัน กับสมุดเงิน
สดรับ ทะเบียนรายรับและบัญชีแยกประเภท พบว่า มีการรับเงินและน าส่งครบถ้วน 
มีการลงลายมือชื่อครบถ้วนและมีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 

/ 3. ระบบรายจ่าย 
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3. ระบบรายจ่าย จากการสอบทานพบว่ามีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ท าหน้าที่
เบิกจ่ายผู้อนุมัติ โดยผู้ปฏิบัติงานยึดระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มี
การจัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยจากการเลือกตัวอย่างฎีกาเบิกจ่ายแต่ละหมวด
รายจ่าย ตรวจขั้นตอนการเบิกจ่ายตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การอนุมัติ การจัดท า
เช็คกับสมุดเงินสดจ่าย รายงานการจัดท าเช็คและการผ่านรายการไปบัญชีแยก
ประเภท เว้นแต่กระบวนการบันทึกรายงานการจัดท าเช็คในระบบ e-LASS                  
ไม่ถูกต้อง  
4. จากการสอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดท าเช็ค พบว่า จ านวนเงินใน
เช็คท่ีเบิกจ่ายไม่ตรงกับรายงานการจัดท าเช็คในระบบ e-LAAS  
โดยขอก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/กฎ/ข้อบังคับโดยเคร่งครัดด้วย และน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินฯ ไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในทุกส่วนงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริตทุกรูปแบบที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ้   

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
ประธานฯ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 
79.75 คะแนน อยู่ในระดับ B โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริต              
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

       หน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท า
มาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางใน
การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 
2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร                
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

       หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น 
Website ,instagram , Facebook  ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
3.  แบบตรวจการเปิด เผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT) การป้องกันการทุจริ ต                           
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

/ ในด้านการป้องกัน 
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       ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญา
ว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น 
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในส่วนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีข้อที่ไม่ได้คะแนนที่เป็น
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ ขาดข้อมูลไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ 0 คะแนน 
2. ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน ข้อ O17 E-Service ได้ 0 คะแนน 
3. ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่ปรากฏแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ข้อมูลที่ปรากฏเป็นประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ 0 คะแนน 
4. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ O28 รายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ได้ 0 คะแนน 
5. ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ได้ 0 คะแนน 
6. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O37 การ
ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไม่ปรากฏข้อมูลของปี 2562 ได้ 0 
คะแนน 
7. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O39 แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตประจ าปี ไม่ปรากฏแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี
เฉพาะปี พ.ศ. 2562 พร้อมรายละเอียด มีเพียงแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 ได้ 0 คะแนน 
8. ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O40 รายงานการ
ก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน ได้ 0 คะแนน 
9. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O41 รายงานผล
การด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี ได้ 0 คะแนน 

และเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนด าเนินการแก้ไขข้อที่ไม่ได้คะแนน
ต่อไป โดยขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ต้องด าเนินการแก้ไขแต่ละข้อ ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ มอบหมายงาน
ประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล โดยให้นางสาวหทัยกาญจน์ อ่ินฮ่าย ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเว็บไซต์เทศบาลต าบลห้างฉัตร ด าเนินการแก้ไข 
2. ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน ข้อ O17 E-Service ขอมอบหมายให้หัวหน้า
ส่วนราชการทุกส านัก/กอง ไปพิจารณาต่อไป  

/ 3. ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 
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3. ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ มอบหมายให้งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง โดยให้
นางสาวชนนิกานต์  ไชยฮ่ัง ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติ ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
4. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ O28 รายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ขอมอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล โดยให้นางสาวคนึงนิจ  ลือภะ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
5. ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ขอมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล โดย
ให้นายณัฐวุฒิ  เสาร์แดน ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
6. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O37 การ
ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขอมอบหมายให้งานนิติการ ส านัก
ปลัดเทศบาล โดยให้นายณัฐวุฒิ  เสาร์แดน ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
7. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O39 แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตประจ าปี ขอมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล โดย
ให้นายณัฐวุฒิ  เสาร์แดน ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
8. ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O40 รายงานการ
ก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน ขอมอบหมาย
ให้งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล โดยให้นายณัฐวุฒิ  เสาร์แดน ต าแหน่ง นิติกร
ปฏิบัติการ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
9. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O41 รายงานผล
การด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี ขอมอบหมายให้งานนิติการ ส านัก
ปลัดเทศบาล โดยให้นายณัฐวุฒิ  เสาร์แดน ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานฯ มีผู้ใดจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  11.45 น. 
 
 
     ลงชื่อ                ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุชญา  วชิรเดชาชัย) 
              นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

/ ผู้ตรวจรายงาน 
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ลงชื่อ                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายวัลลภ   เรืองข า) 
   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 
 

            ลงชื่อ                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นางสาวอุไรวรรณ  แมะบ้าน) 

  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
  

            ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                  (สนั่น  ปญัญา) 

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
        เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 
 

   ลงชื่อ พ.อ.อ.       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (ณัฐวุฒิ  สุวรรณรัตน์) 

                           ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
 นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร  
 
 
 
 
 
 
 
 

(รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลสามัญเพ่ือแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร ชั้น 3) 
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ภาพประกอบการประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ 
เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร ชั้น 3 
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ภาพประกอบการประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ 
เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร ชั้น 3 
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เอกสารประกอบการประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ 
เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

วันท่ี 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร ชั้น 3 
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