
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
เทศบาลต าบลจระเข้หิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

-------------------------------------------------- 
  ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. การใช้
งบประมาณ 

จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จั ดจ้ า งหรื อการจั ดหาพั สดุ  
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการจัดท า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

กองคลัง ตลอด
ปีงบประมาณ 

- มีการรายงานผลในที่ประชุม
คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
- น ากระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการ 
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทุ ก ขั้ น ตอน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของเทศบาล 

- 

2.การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ                    
สร้างระบบการก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน 
และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  
 

ทุกส านัก /
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- ได้ด าเนินการประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบตัิตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ          
พ.ศ.2560 
-ปรับปรุงการวางระบบการ 
ควบคุมและติดตามผลการใช้
รถยนต์จักรยานยนต์ และ
เครื่องยนต์ ฯลฯรวมถึง
ผู้รับผิดชอบในการท าหน้าท่ี 
พนักงานขับรถยนต์  
การก ากับดูแลการควบคมุ
การสั่งใช้การขอสั่งเบิกน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นตาม
สถานท่ีก าหนดไว ้
 
 

 



3.การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้บริหารและบคุลากร
เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตัิงานอย่าง
เป็นระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป
มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 
 

  กระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือ
บริหารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
การจัดประชุมชี้แจงหัวหน้า           
สว่นราชการในการทบทวน
ปรับปรุงภารกิจและระยะ           
เวลาในการให้บริการ 
ประชาชน และมีการ
ประชาสมัพันธ์ประกาศฯ 
การปรับปรุงขั้นตอนและ 
ระยะเวลาการให้บริการ
ประชาชนผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน รวมไป 
ถึงการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
พ.ศ.2546 
- มี คูม่ือการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี และคู่มือการ 
ให้บริการประชาชนผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- มีการก าหนดมาตรการ      
ส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสและป้องปราม
การทุจริต มิใหเ้กิดความ 
เสียหายต่อองค์กร 

 

4.ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง  
 

  - เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อ
สาธารณะผ่านทางเว็บไซต ์
- จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจ ณ จุดรับบริการ และ
เพิ่มช่องทางการประเมินผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทาง
ใหผู้้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถติดต่อราชการหรือ 
สามารถร้องเรียนการทุจรติได้
โดยง่าย 
 
 

 



  
 
 

การเปิดเผยข้อมลู เน้นการเผยแพร่ข้อมลูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมลูด้านการ
บริหารงานท่ัวไป งบประมาณ 
การจัดซื้อจดัจ้างหรือจดัหาพัสดุ
และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งข่าวประชาสมัพันธ์ และมี
ช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป 
และการให้บริการผ่านระบบ           
e-service โดยต้องเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถ
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ท้ังนี้             
ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL  
บนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน
โดยตรง  

  - ได้ด าเนินการประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องข้อมูล
ข่าวสารทีป่ระชาชนควร
ทราบ ประชาสมัพันธ์ 
ผา่นทาง เว็บไซต์ของหน่วย         
งานเรียบร้อยแล้ว 

 

การป้องกันการ
ทุจริต 

จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้า
รับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีท่ีผา่นมาเพื่อ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและใหม้ีการก ากับ
ติดตามการน าไปปฏิบตัิอย่าง
เป็นรูปธรรม ท่ีส าคญั ต้องมีการ
พัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการตดิต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซตไ์ด้อยา่งรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

  - ได้ด าเนินการก าหนด            
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้
มีความโปร่งใส และป้อง
ปรามการทุจริต มิใหเ้กิด
ความเสยีหายต่อองค์กร  
 

 


