


 

 

รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลจอมทอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

*********************** 
 
 ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลจอมทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 

 
มาตรการ/แนวทาง 

       
      วธิีการด าเนินการ 

    
ผู้รับผิดชอบ 

 ระยะเวลา   
ด าเนินการ 

            
          ผลการด าเนินการ 

       ข้อเสนอแนะ 

1.การปฏิบัตหิน้าที ่
 
 
 
 

จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกบัขั้นตอน ระยะเวลา
และผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการ 
อย่างชัดเจน สร้างระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของ 
ผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการ 
ได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไป 
ตามหลักการปกปิดความลับ
ของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนด
มาตรการบริหารงานบุคคล
และการพจิารณา 
ให้คุณ ให้โทษ ตามหลกั
คุณธรรมและความสามารถ 
 

- งาน
ประชาสัมพันธ ์
ส านักปลัด 
 
- งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านักปลัด 
 
- กองคลัง 
 
- กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

มกราคม 
2564 ถึง
มีนาคม 
2564 

1. งานประชาสัมพันธ์ ส านกัปลัด ได้
ด าเนินการลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัขั้นตอน 
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการ ทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
 
2. งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด  
ไดจ้ัดท าเอกสารเกี่ยวกับมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพจิารณา 
ให้คุณ ให้โทษ ตามหลกัคุณธรรมและ
ความสามารถ 
 
3. งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
ได้จัดท าระบบการให้บรกิาร ณ จุด
ให้บริการเดียว 
 

ควรด าเนินการภายใต้
การควบคุมและติดตาม
ก ากับดแูลของ
ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
และสม่ าเสมอ เพื่อ
น าไปสู่ผลส าเร็จของ
การปฏิบัต ิ

2.การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดย
เปิดเผยและพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท า 
รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
 

- กองคลัง 
 
- ส านักปลัด 

มกราคม 
2564 ถึง
มีนาคม 
2564 

1. กองคลังได้รวบรวมเอกสาร
เกี่ยวกบัการใช้จา่ยงบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
2. งานประชาสัมพันธ์ ส านกัปลัด 
ปลัด ได้ด าเนินการลงข้อมูล
ประชาสัมพันธ ์การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ  
ทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
 
 

ควรด าเนินการภายใต้
การควบคุมและติดตาม
ก ากับดแูลของ
ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
และสม่ าเสมอ เพื่อ
น าไปสู่ผลส าเร็จของ
การปฏิบัต ิ
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มาตรการ/แนวทาง 

       
      วธิีการด าเนินการ 

    
ผู้รับผิดชอบ 

 ระยะเวลา   
ด าเนินการ 

            
          ผลการด าเนินการ 

       ข้อเสนอแนะ 

3.การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล 
 
 
 

จัดท ารายละเอยีดของ 
ต าแหน่งงาน (job 
description)  
และเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานอยา่งชัดเจน
และเปิดเผย รวมทั้งการเปิด 
รับฟังความคิดเห็น 
ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

- งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านักปลัด 

มกราคม 
2564 ถึง
มีนาคม 
2564 
 
 

1. งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด ได้
ด าเนินการจัดท ารายละเอยีดของ 
ต าแหน่งงาน (job description)  
และเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
 
2. มีการเสนอ/แจ้งรายรายละเอียด
ของต าแหน่งงาน (job description)  
และเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ในที่ประขุมพนกังาน
เทศบาล ประจ าเดือนมกราคม และ
เดือนมีนาคม 2564  
 

ควรด าเนินการภายใต้
การควบคุมและติดตาม
ก ากับดแูลของ
ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
และสม่ าเสมอ เพื่อ
น าไปสู่ผลส าเร็จของ
การปฏิบัต ิ

4.การใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ 

จัดท าคู่มือและระเบยีบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
สร้างระบบการก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบ 
การยืม-คืน  
และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
 
 

- งานนิติการ 
ส านักปลัด 

มกราคม 
2564 ถึง
มีนาคม 
2564 
 

1. งานนิติการ ส านกัปลัด ได้
ด าเนินการจัดท าคู่มือและระเบียบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
ผู้บริหารได้ลงนามประกาศใช้ และได้
มีค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการใช้ทรัพย์สินของเทศบาส 
 
2. การใช้ทรัพย์สินของเทศบาล
ภายใต้คู่มือและระเบียบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้มีการ
ติดตามตรวจสอบ โดยเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตาล าดับชั้น 
 

ควรด าเนินการภายใต้
การควบคุมและติดตาม
ก ากับดแูลของ
ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
และสม่ าเสมอ เพื่อ
น าไปสู่ผลส าเร็จของ
การปฏิบัต ิ

5. การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต  
มุ่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการท างาน
เพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของส่วนรวม  
มีจิตสาธารณะและ
พร้อมให้บริการ
ประชาชนอยา่ง 
เต็มก าลัง
ความสามารถ 

จัดท ามาตรการการป้องกัน
และมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤตกิรรม 
การทุจริตอยา่งชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและ 
การติดตามตรวจสอบการ
ท างานของหน่วยงานได้
โดยง่ายและสะดวก 

- ทุกกอง/ส านัก มกราคม 
2564 ถึง
มีนาคม 
2564 

1. ทุกกอง/ส านกั ได้ร่วมลงนามและ
ปฏิญาณตน ในการให้สัตยาบันในการ
ปฎิบัติราชการด้วยการสุจริตและ
โปร่งใส 
 
2. มีการด าเนินโครงการเวที
ประชาชน โดยเชิญเครือข่ายภาค
ประชาชนเข้าร่วมประชุม เพื่อซักถาม
ข้อสังสัย และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ตามอ านาจ
และหน้าที่ของเทศบาล 
 

ควรด าเนินการภายใต้
การควบคุมและติดตาม
ก ากับดแูลของ
ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
และสม่ าเสมอ เพื่อ
น าไปสู่ผลส าเร็จของ
การปฏิบัต ิ
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มาตรการ/แนวทาง 

       
      วธิีการด าเนินการ 

    
ผู้รับผิดชอบ 

 ระยะเวลา   
ด าเนินการ 

            
          ผลการด าเนินการ 

       ข้อเสนอแนะ 

6. การเปิดเผยข้อมูล 
 
 

การเผยแพร่ขอ้มูลพื้นฐาน
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ยขอ้มูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ 
 การจัดซ้ือจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ ์และมีชอ่งทาง 
การปฏิสัมพันธ์กบัผู้รับบริการ
และประชาชนทัว่ไป 
และการให้บรกิาร 
ผ่านระบบ e-service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวขอ้หรือต าแหน่ง
ที่สามารถเข้าถึงและสืบค้น
ข้อมูลได้โดยง่าย  
ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ตอ้งเป็นการ
เข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานโดยตรง 
 

- งาน
ประชาสัมพันธ ์
ส านักปลัด 

มกราคม 
2564 ถึง
มีนาคม 
2564 
 
 

1. ทุกกอง/ส านกั รวบรวมข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏบิัติงาน 
ประกอบดว้ยขอ้มูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ 
การจัดซ้ือจัดจา้งหรือจัดหาพัสดุและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ ์ให้แก่งาน
ประชาสัมพันธ ์ 
 
2. งานประชาสัมพันธ์ ได้ปรับปรุง
เว็บไซต์เทศบาลต าบลจอมทอง และ
น าข้อมูลพื้นฐานเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
 
3. งานประชาสัมพันธ์ จัดให้มี
ช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และประชาชนทัว่ไป และการ
ให้บริการผ่านระบบ e-service 

ควรด าเนินการภายใต้
การควบคุมและติดตาม
ก ากับดแูลของ
ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
และสม่ าเสมอ เพื่อ
น าไปสู่ผลส าเร็จของ
การปฏิบัต ิ

7. การป้องกัน 
การทุจริต 

- ประชุมเตรียมความพร้อมเข้า
รับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา  
 
- จัดท าแนวทางการปฏบิัติตาม
มาตรการภายในและให้มกีาร
ก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม มกีารพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและ 
มีการติดต่อสื่อสารผ่านเวบ็ไซต์
ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ทุกกอง/ส านัก มกราคม 
2564 ถึง
มีนาคม 
2564 

1. ในการประชุมพนกังานเทศบาล
ประจ าเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และ
มีนาคม 2564 ได้มีการน าหวัข้อการ
เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน 
ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และที่ประชุมได้ร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา ระบบการปฏิบัติราชการเพื่อ
รองรับการประเมินฯ 
 
2. ได้จัดท าแนวทางการปฏบิัติตาม
มาตรการภายในและให้มกีารก ากับ
ติดตามการปฎบิัติราชการเพือ่รองรับ
การประเมินฯ 
 
3. ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ 
เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและ 
มีการติดต่อสื่อสารผ่านเวบ็ไซต์ได้
อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธภิาพ 
 

ควรด าเนินการภายใต้
การควบคุมและติดตาม
ก ากับดแูลของ
ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
และสม่ าเสมอ เพื่อ
น าไปสู่ผลส าเร็จของ
การปฏิบัต ิ

 
 
 


