
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้าง
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่
ถูกต้อง เพื่อ
เผยแพร่ให้
บุคลากรภายใน
ได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติ 
รวมไปถึงการ
ก ากับดูและ
ตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดท าคู่มือ/
บันทึกข้อความ 
แจ้งแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่
ถูกต้อง โดยมี
กระบวนการใน
การขออนุญาต
ที่ชัดเจนและ
สะดวก เพื่อ
เผยแพร่ให้
บุคลากรภายใน
ได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติ 
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1. จัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติใน
การยืมใช้ทรัพย์สิน
ของเทศบาลต าบล
ขุนพัดเพ็ง เมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2564 
โดยมีบุคลากรของ
เทศบาลต าบลขุนพัด
เพ็ง เข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน 

หากมี
บุคลากร
บรรจุ/โอน/
ย้ายเข้ามาใน
หน่วยงาน 
ควรให้แต่ละ
ส านัก/กอง 
แจ้งให้
บุคลากรใหม่
ในสังกัด
ทราบถึง
มาตรการ
ต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

2. การปรับปรุง
การท างาน โดย
หน่วยงานควรมี
การปรับปรุง
พัฒนาในด้าน
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
และ
กระบวนการ
ท างานของ
หน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยควร
มีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือ

1. ก าหนดให้
ทุกส่วนราชการ
ภายในเทศบาล 
มีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานใน
ทุกรูปแบบให้
มากที่สุด 
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ

ทุกส านัก/กอง ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ส านัก/กองภายใน
เทศบาล เปิดโอกาส
ให้ประชาชนผู้รับ 
บริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนิน 
งานในทุกรูปแบบ
ตามขอบเขตของงาน 
โดยสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาชนและมี
ความโปร่งใส เช่น 
การร่วมประชุม
ประชาคม เป็นต้น 

 



ผู้มาติดต่อเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงาน
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
และควรให้
ความส าคัญกับ
การปรับปรุง
การด าเนินงาน
ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน 

ความต้องการ 
และให้
ความส าคัญกับ
การปรับปรุง
การด าเนินงาน
ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน 
2. ให้
ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงาน
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
ด้วยการท า
แบบสัมภาษณ์
ความพึงพอใจ
ในทุกจุดบริการ 

2. ส านัก/กองภายใน
เทศบาล น าแบบ
สัมภาษณ์ความคิด
เห็นของประชาชน 
มาจัดวางไว้ทุกจุด
บริการ เพื่อให้
ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อท าการประเมิน
ความคิดเห็นด้าน
ต่างๆ ในการรับ
บริการจากเทศบาล 
ทั้งในด้าน
กระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้าน
สถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
เพ่ือน ามาพัฒนาการ
ด าเนินงานและการ
ให้บริการได้ตรงกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

3. การ
ด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริตในด้าน
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริต และ
มาตรการ
ภายในเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

1. มีการ
เปิดเผยข้อมูล
ด้านแผนปฏิบัติ
การปอ้งกันการ
ทุจริต และ
มาตรการ
ภายในเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต ต่อ
สาธารณะให้
ชัดเจน
ครอบคลุม
ครบถ้วนใน
ทุกๆ ด้าน ผ่าน
ทางเว็บไซด์ของ
เทศบาล 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ส านักปลัดและ
กองคลังด าเนินการ
น าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
และมาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต
ต่างๆ มาเปิดเผย 
ผ่านทางเว็บไซด์ของ
เทศบาล โดย
ด าเนินการอย่าง
ครอบคลุมครบถ้วน
ทุกด้าน 

 

 



ภาพการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  โดยมีบุคลากรของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  เข้าร่วมประชุมครบทุกคน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาพการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินงานในทุกรูปแบบตามขอบเขตของงาน  โดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและมีความโปร่งใส 
(ภาพโครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านัก/กองภายในเทศบาล  น าแบบสัมภาณณ์ความคิดเห็นของประชาชน  มาจัดวางวว้ทุกจุดบริการ 
เพื่อใหผู้้รับบริการหรือผู้มาติดต่อท าการประเมินความคิดเห็นด้านต่าง ๆ  ในการรับบริการจากเทศบาล 

 
 


