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ค าน า 
 
 

ความโปร่งใส หมายถึง การมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูล
ชัดเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน การร่วมมือ ร่วมใจ และการตัดสินใจ โดยความหมายของค าว่า ความ
โปร่งใสในองค์ กร (Corporate transparency) ตามที่ ระบุ ไว้ในวิกิพีเดีย จะเน้นการขจัดอุปสรรค และ/หรือ
การอ านวยความสะดวกให้ประชาชน เข้าสู่ ข้อมูลข่าวสารขององค์กร กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการ
ท างานโดยสะดวก จากค าจ ากัดความดังกล่าว เทศบาลต าบลเกาะหวาย จึงได้จัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานความ
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภารกิจด้าน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ  ของ
เทศบาลต าบลเกาะหวายขึ้นในองค์กรเพื่อน ามาก ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

คู่มือก าหนดมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภารกิจด้าน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ของเทศบาลต าบลเกาะหวาย จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือสร้างความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้  หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะสร้างมาตรฐาน ความเป็นธรรม ความโปร่ง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลบุญทัน  

 
 

                                               ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการสร้างมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในส านักปลัดเทศบาล 
ภารกิจด้าน เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ  

……………………………………. 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้ภายในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา และ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้พิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล าเนา ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
บริหารราชการ ไว้ดังนี้ 

- การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 

- การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
- การบริหารราชการไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
- การบริหารราชการมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
- การบริหารราชการประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
- การบริหารราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

ส าหรับ การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐนั้น ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ได้ก าหนดให้ ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักดังนี้ 

(๑) หลักความโปร่งใส 
(๒) หลักความคุ้มค่า 
(๓) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
(๔) หลักความรับผิดชอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบล       
เกาะหวาย จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการของเทศบาลต าบลบุญทัน ตาม 
ต่อมาคณะท างานฯ ดังกล่าว       ได้ก าหนดมาตรฐานความเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภารกิจด้าน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ดังนี้ 

 
/องค์ประกอบของมิติ... 

 
 



-๒- 
 
องค์ประกอบของมิติและตัวชี้วัดมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี ๕ มิติหลัก ดังนี้ 

 
มิติที่ ๑ ด้านความพยายามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

เป็นการแสดงเจตจ านงในการเอาจริงเอาจังต่อการสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกัน และเพ่ือปลุกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความ   
มีคุณธรรม  

มิติที่ ๑ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
๑.๑ ความพยายามของเจ้าหน้าทีใ่นการสร้างความโปร่งใส 
๑.๒ ความคิดริเริ่มในการหาแนวทางเพ่ือพัฒนาตนเอง 

เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่  
๑.๑ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้   
      ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
๑.๒ มีการค้นคว้าหาความรู้และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

 
มิติที่ 2  ด้านความเปิดเผย มาตรฐานการบริการประชาชน 

เป็นการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นการอ านวยความสะดวกและได้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

มิติที่ 2 ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดดังนี้ 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2.๓ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน. 
2.๔ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 

เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่  
2.๑ มีการจัดท าแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
๒.๒ มีบัตรคิว หรือมีระบบการจัดล าดับการมาก่อน หลัง 
๒.๓ มีการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติให้ประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ  
๒.๔ มีระบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
๒.๕ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 
มิติที่ 3  ด้านการมีระบบตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และสร้างความเป็นธรรมในองค์กร 

มิติที่ ๓ ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัดดังนี้ 
๓.๑ มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบ 
๓.๒ มีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน 
๓.๓ มีการให้ความรู้และมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 
 

/เกณฑ์ชี้วัด... 



-๓- 
 

เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่  
๓.๑ มีการจัดท าประกาศผลการด าเนินงาน 
๓.๒ มีการจัดท าช่องทางการร้องเรียน 
๓.๓ มีการจัดท าปฎิภาณการปฏิบัติงานที่โปร่งใสร่วมกัน 
๓.๔ มีการแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  
มิติที่ ๔ ด้านการใช้ดุลยพินิจ  

เป็นการแสดงออกถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม  
มิติที่ ๔ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๔.1 มีแนวทางในการพิจารณาอย่างชัดเจน มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
๔.๒ ไม่เลือกปฏิบัติ 

เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่  
 จัดท าเกณฑ์เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

 
มิติที่ ๕ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน  

เป็นการแสดงระบบ/กลไกของหน่วยงานที่สร้างข้ึนเพ่ือจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  
สามารถแก้ไขปญัหาและคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้ อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงที่จะเกิด
ความไม่เป็นธรรม หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น 

มิติที่ ๕ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
๕.1 มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
๕.2 มีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  

เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่  
 ๕.๑ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 ๕.๒ รายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัดเป็นการประเมินแบบขั้นบันไดเกณฑ์ การประเมินจะพิจารณา

จากความก้าวหน้าของงานตามระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) หรือระดับความสมบูรณ์ ในการท างานเพ่ือ 
บรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศก าหนดนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้  
เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กร 

และบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส าเนาคู่ฉบับ 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลบุญทัน 

เรื่อง ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ  
รวมทัง้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

……………………………… 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้ งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน เทศบาลต าบลเกาะหวาย จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ ขึ้นเพ่ือเป็น
มาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนี้ 
 

นโยบายที่ ๑ ด้านความพยายามของเจ้าหน้าที่ ในการสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
เป็นการแสดงเจตจ านงในการเอาจริงเอาจังต่อการสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือสร้างความ

เท่าเทียมกัน และเพ่ือปลุกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความมีคุณธรรม มีแนวปฏิบัติ ได้แก่  
๑.๑ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
๑.๒ มีการค้นคว้าหาความรู้และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

 

นโยบายที่ 2  ด้านความเปิดเผย มาตรฐานการบริการประชาชน 
เป็นการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นการอ านวยความสะดวกและได้ตอบสนองความต้องการของประชาชน    
มีแนวปฏิบัติ ได้แก่  

2.๑ มีการจัดท าแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
๒.๒ มีบัตรคิว หรือมีระบบการจัดล าดับการมาก่อน หลัง 
๒.๓ มีการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติให้ประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ  
๒.๔ มีระบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
๒.๕ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 

นโยบายที่ 3  ด้านการมีระบบตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และสร้างความเป็นธรรมในองค์กร มีแนวปฏิบัติ ได้แก่  
๓.๑ มีการจัดท าประกาศผลการด าเนินงาน 
๓.๒ มีการจัดท าช่องทางการร้องเรียน 
๓.๓ มีการจัดท าปฎิภาณการปฏิบัติงานที่โปร่งใสร่วมกัน 
๓.๔ มีการแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 



-๒- 
  
นโยบายที่ ๔ ด้านการใช้ดุลยพินิจ  

เป็นการแสดงออกถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม มีแนวปฏิบัติ ได้แก่ มีการ
จัดท าเกณฑ์เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

 
นโยบายที่ ๕ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน  

เป็นการแสดงระบบ/กลไกของหน่วยงานที่สร้างข้ึนเพ่ือจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  
สามารถแก้ไขปญัหาและคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้ อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงที่จะเกิด
ความไม่เป็นธรรม หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น มีแนวปฏิบัติ ได้แก่  

๕.๑ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ  
๕.๒ รายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่    28  ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 
 
 

(นายสมหมาย  ศรีบุรินทร์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบุญทัน 

 


