
รายงานผลการด าเนินการมาตรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

******************************* 

ตามท่ีเทศบาลต าบลสวนผึ้งได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ
ได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลสวนผึ้งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน) 

๑. ปรับปรุงเว็บ
ไซด์หน่วยงาน
เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์
ภารกิจต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

๑. มีการด าเนินการ
ตรวจสอบเว็บไซต์
ของหน่วยงาน มีการ
ออกแบบหน้า
เว็บไซต์ที่มีการเข้าถึง
ได้ง่ายหรือไม่ ข้อมูล
หน่วยงานมีการลงไว้
ครบถ้วยหรือไม่ ควร
แก้ไขปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันและครบถ้วน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ต.ค. ๒๕๖๓ – 
ก.ย.๒๕๖๔ 

๑. ด าเนินการจ้างเหมาดูแล
เว็บไซต์อัพเดตข้อมูลเช่า
โดเมนและเช่าพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
จ้าง บริษัท Information 
Design Co.,Ltd เป็นผู้ดูแล
เว็บไซต์ 
๒. มีการปรับปรุงข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน 
๓. เพ่ิมช่องทางการ
ให้บริการออนไลน์ต่างๆ 
มากขึ้น  
๔. เว็บไซต์หน่วยงานมีการ
เชื่อมโยงสื่อสังคมออนไลน์
ในนามของหน่วยงาน เช่น 
Facebook เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานต่างๆ ให้
บุคคลภายนอกรับทราบได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ด าเนินการแล้ว 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน) 

๒. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทั้งจาก
ภายในและ
ภายนอก 

๑. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการ
ตรวจสอบงานต่างๆ 
ทั้งจากบุคลากรใน
หน่วยงานและจาก
บุคคลภายนอก 
๒. มีการแจ้งเวียนให้
ทุกหน่วยงานภายใน
องค์กรได้ทราบถึง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 
๓. มีการ
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน 
๔. จัดประชุม
ประจ าเดือนเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของ
บุคลากรภายใน
หน่วยงาน เปิดโอกาส
ให้สอบถามการ
ด าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือจะได้
ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันถูกต้อง 
๕. จัดท าประกาศ
แสดงเจตจ านงค์สุจริต
ในการบริหารงานและ
มีการร่วมปฏิญาณตน
แสดงเจตนารมณ์ต้าน
ทุจริต 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 

ต.ค. ๒๕๖๓ – 
ก.ย.๒๕๖๔ 

๑. การด าเนินการ
โครงการต่างๆ มีการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือ
ติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงาน เช่น 
โครงการก่อสร้างต่าง 
มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจากท้ัง
บุคลากรภายใน
หน่วยงานและ
บุคคลภายนอก
หน่วยงานเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
๒. มีการแจ้งเวียน
หรือติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบรวมทั้งจัดท า
เป็นหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนเพ่ือให้
ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน 
๓. ผลการด าเนินงาน
ต่างๆ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 

ด าเนินการแล้ว 

 

 



-๓- 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน) 

๓. ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนิน การ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

๑. จัดให้มีการประชุม
ภายในหน่วยงาน
เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรคข้อบกพร่อง
ของการด าเนินงานใน
ภารกิจต่างๆ เพ่ือให้
ทราบข้อมูลและน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
๒. มีการก าหนด
ขั้นตอนการให้บริการที่
สามารถอ านวยความ
สะดวก ลดระยะเวลา
ในการด าเนินการให้มี
ความคล่องตัวรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เช่น งดเว้นการ
เก็บส าเนาเอกสารบาง
งาน ลดขั้นตอนที่ไม่
จ าเป็นลง มีการแจ้งผล
การด าเนินงาต่อผู้มา
ขอรับบริการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
๓. มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น หนังสือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์/หน่วยงาน/ 
Facebook/Line ของ
หน่วยงาน 
๔. มีช่องทางการ
ให้บริการที่หลากหลาย 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กอง
การศึกษา 
- กอง
สาธารณสุข 

ต.ค. ๒๕๖๓ – 
ก.ย.๒๕๖๔ 

๑. มีการประกาศ
ขั้นตอนการให้บริการ
ต่างๆ 
๒. ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการให้บริหาร
ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
๓. ด าเนินการจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์
แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ผู้มารับ
บริการสามารถ
มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
๔. จัดสถานที่ส าหรับ
ผู้มารับบริการอย่าง
เพียงพอ 
๕. จัดหาเครื่องวัด
อุณหภูมิ/  
เจลแอลกอฮอล์ไว้
บริการผู้มาติดต่อ
ราชการในช่วง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-
๑๙ 
๖. จัดให้บริการ
เคลื่อนที่ ออกไป
ให้บริการนอกพ้ืนที่ 
เช่น จัดเก็บค่าขยะ, 
การพ่นหมอกควัน
เพ่ือป้องกันควบคุม
โรคตามฤดูกาล,ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า,ล้างถังขยะ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 



-๔- 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน) 

๔. ประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน
เพ่ือจัดท าแผนการ
ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 
๒. มีการประชุมเพื่อ
วางแผนรวบรวมข้อมูล
ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 
๓. มีมาตรการในการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงที่พบ 
๔. ติดตามผลการ
ประเมินความเสี่ยง 
๕. รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตเมื่อแล้วเสร็จ 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

ต.ค. ๒๕๖๓ – 
ก.ย.๒๕๖๔ 

๑. มีการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือ
จัดท าแผนการ
ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔  
๒. มีการประชุมเพ่ือ
วางแผนรวบรวม
ข้อมูลปัญหาอุปสรรค
และหาแนวทางแก้ไข
บริหาร 
๓. มีการจัดท า
มาตรการในการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงที่พบ 
  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๕. จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. จัดประชุม
คณะท างานเพ่ือ
วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสประจ าปี 
๓. มีการจัดท าแนวทาง
วิธีการที่มีความ
สอดคล้องกับผลการ
ประเมินในประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
๔. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
๕. ก าหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ 
๖. ก าหนดแนวทางการ
ก ากับติดตามให้ผู้น า
ไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

ต.ค. ๒๕๖๓ – 
ก.ย.๒๕๖๔ 

๑. มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน 
๒. จัดประชุม
คณะท างานเพ่ือ
วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๒. คณะท างานมี
หน้าที่วิเคราะห์ผล
การประเมิน ITA 
และจัดท าแนวทาง
วิธีการที่มีความ
สอดคล้องกับผลการ
ประเมินที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 



-๕- 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน) 

๖. การจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นแสดง
เจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

๑. มีการจัดกิจกรรม
ผู้บริหารมอบนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นให้กับบุคลกร
ภายในหน่วยงาน 
๒. จัดกิจกรรมจิตอาสา
ท าความดีเพ่ือส่วนรวม 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกสามารถ
ตรวจดูการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ได้โดยสะดวกทุก
ช่องทาง  

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กอง
การศึกษา 
- กอง
สาธารณสุข 

ต.ค. ๒๕๖๓ – 
ก.ย.๒๕๖๔ 

มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นใน
รูปแบบต่างๆ โดย
นายกเทศมนตรีต าบล
สวนผึ้ง เป็นผู้มอบ
นโยบายและแสดง
เจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น 
เพ่ือให้บุคลการได้
ตระหนักและให้
ความส าคัญ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย 
ท างานด้วยความ
โปร่งใส สุจริตและ
เที่ยงธรรม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  

 

 


