
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
 ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

๑. การปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน 

1. ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการว่าเป็น ไปตาม
ขั้นตอน หรือระยะ 
เวลาที่กำหนดมากน้อย
เพียงใด 
2. สำรวจพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายใน
หน่วยงานว่ามีการมุ่ง
ผลสำเร็จของงาน การ
ให้ความสำคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว 
และความรับผิดชอบ
หากงานเกิดความ
ผิดพลาด 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รอบ 6 
เดือน ตั้งแต่ 
1 ต.ค. 65 – 

31 มี.ค. 
65) 

๑. จัดทำรายงานผลสำรวจความพึง
พอใจในการให้บริการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 
เดือน 
๒. จดัประชุมพนักงานเป็นประจำ 
ทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา  
๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ
ประชาชน และนำคู่มือไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ามา
ในหน่วยงาน
ควรแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

๒. การเปิด
โอกาสให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินงาน 

๑. ประชาสัมพันธ์และ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
ของหน่วยงาน 
๒. เปิดโอกาสให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รอบ 6 
เดือน ตั้งแต่ 
1 ต.ค. 65 – 

31 มี.ค. 
65) 

๑. จัดประชุมซักซ้อมความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามโครงการที่ระบุไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๓. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศผลผู้
ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีปิด
ประกาศอย่างเปิดเผย ผ่านทาง

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ามา
ในหน่วยงาน
ควรแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 



๓. ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบระมาณ โดย
คำนึงถึงความคุ้มค่า 
และไม่บิด เบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้,
ตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุที่
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และไม่
เอ้ือประโยชน์ให้แก่    
ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 

เว็บไซต์ 
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ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ 

ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

๓. การเพ่ิม
คุณภาพและ
ศักยภาพในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

๑. ตรวจสอบการคัด 
เลือกผู้เข้ารับการอบรม 
และการศึกษาดูงาน 
๒. ตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ 
งานตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง  
๓. ตรวจสอบคำสั่งมอบ 
หมายงานตามตำแหน่ง
หน้าที่จากผู้บังคับ 
บัญชา 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รอบ 6 
เดือน ตั้งแต่ 
1 ต.ค. 65 – 

31 มี.ค. 
65) 

๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่และ
คำสั่งมอบหมายงาน 
๒. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระดับคุณภาพของผลงาน 
๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและ
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
เป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่อย่าง
เป็นธรรม 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ามา
ในหน่วยงาน
ควรแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

๔. การอำนวย
ความสะดวกและ
การกำกับติดตาม
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

๑. ตรวจสอบขั้นตอน
การขออนุญาตยืม
ทรัพย์สินของราชการ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รอบ 6 
เดือน ตั้งแต่ 
1 ต.ค. 65 – 

31 มี.ค. 
65) 

๑. จัดทำเอกสาร/หลักฐานการขอ
อนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ 
และการส่งคืนทรัพย์สินที่ยืม 
๒. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับทราบ 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ามา
ในหน่วยงาน
ควรแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

๕. การเฝ้าระวัง
ปัญหาการทุจริต 

๑. การนำผลการตรวจ 
สอบของฝ่ายตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอก

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. ยังไม่มีการเข้าตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบ ในรอบ 6 เดือน 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย
หรือผู้บริหาร

-2- 

http://www.makhammuangmai.go.th/


หน่วยงานมาปรับปรุง
การทำงาน 
๒. การติดตามผลการ
ร้องเรียน กรณีที่มีข้อ
ร้องเรียนเกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน 
๓. ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

กอง
การศึกษา 

(รอบ 6 
เดือน ตั้งแต่ 
1 ต.ค. 65 – 

31 มี.ค. 
65) 

๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ามา
ในหน่วยงาน
ควรแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

๖. การเปิดเผย
ข้อมูลการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานที่
เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน และเพ่ิม
ช่องทางที่
หลากหลายมาก
ขึ้น 

๑. จัดทำรายงานผล
การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วย
ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนทีจ่ะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
และแนวทางการนำผล
การวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน 
๒. จัดทำมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม  
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
๓. จัดทำรายงานผล
การดำเนินการตาม
มาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการนำ
มาตรการ ฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รอบ 6 
เดือน ตั้งแต่ 
1 ต.ค. 65 – 

31 มี.ค. 
65) 

๑. จัดทำรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 , จดัทำ
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
จัดทำนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ามา
ในหน่วยงาน
ควรแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

-3- 



๔. จัดทำหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วยการสรร
หาและคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากร การให้
คุณให้โทษ และการ
สร้างขวัญกำลังใจ 

 


