
 
 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลต าบลบ้านตาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ ๖ เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
  ตามที่เทศบาลต าบลบ้านตาดได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินของ ITA ของเทศบาล
ต าบลบ้านตาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. ปลูกฝัง
จิตส านึกใน
การ
รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่
และ
ปฏิบัติงาน
เพ่ือ
ประโยชน์
ส่วนรวม 

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 
2. เน้นย้ าแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในที่ประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 64  
ถึง 

 มี.ค. 65 

1. กิจกรรมรับฟังธรรม
เทศนาในหัวข้อความสามัคคี
ในองค์กร การปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต รวมถึง
การรับผิดชอบต่อหน้าที่  
ในวันที่ 13 มกราคม 2565 
2. กิจกรรม Big Cleaning 
Day ณ วัดป่าบ้านตาด ใน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 
3. มีการเน้นย้ าแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในที่
ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย 
เข้ามาใน
หน่วยงาน ควร
ให้ส านักปลัดฯ 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

2. การขอใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการที่
ถูกต้อง 

1. เสริมสร้างฐานความรู้และ
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอใช้
ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้องในรูปแบบการแจ้งในการ
ประชุมประจ าเดือนตุลาคม 
2564 
2. การจัดท าแบบขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของราชการ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   

ส านักปลัด ต.ค. 64 
ถึง  

มี.ค. 65 

1. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน
การขอใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ในการประชุมเดือน  
ตุลาคม 2564 
2. มีการจัดท าแบบขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ 
ของราชการ  
3. รายงานผลการขออนุญาต
ใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
ราชการต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นและผู้บริหาร 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย 
เข้ามาใน
หน่วยงาน ควร
ให้ส านักปลัดฯ 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

 



 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

3. การ
ก ากับดูแล
และ
ตรวจสอบ
การใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ 

๑. เสริมสร้างฐานความรู้เรื่อง
การขอใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องในรูปแบบการแจ้งในการ
ประชุมประจ าเดือน 
๒. การจัดท าแบบขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของราชการ  
๓. จัดท าทะเบียนคุมการขอ
อนุญาตทรัพย์สินของราชการ
ประเภทต่าง ๆ 

ส านักปลัด ต.ค. 64
ถึง  

มี.ค. 65 

1. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน
การขอใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ในการประชุม
ประจ าเดือนตุลาคม 2564 
2. มีการจัดท าแบบขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ 
ของราชการ 
3. จัดท าทะเบียนคุมการขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ 
ของราชการ 
4. รายงานผลการขออนุญาต
ใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
ราชการต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นและผู้บริหาร 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย 
เข้ามาใน
หน่วยงาน ควร
ให้ส านักปลัดฯ 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

4. การ
ปฏิบัติงาน
และการ
ให้บริการ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบการแจ้งใน
การประชุมประจ าเดือน 
และการลงพ้ืนที่ 
๒. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 
4. น าคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และคู่มือการให้บริการ
ประชาชนลงในเว็ปไซต์ของ
เทศบาล 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 64 
ถึง  

มี.ค. 65 

1. รายงานผลการด าเนินการ
ในที่ประชุมองค์กรเพ่ือติดตาม
การด าเนินงาน ในที่ประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน 
2. กิจกรรมการลงพ้ืนที่เพ่ือ
สอบถามปัญหาและติดตามผล
การด าเนินการแก้ปัญหาใน
พ้ืนที ่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2564 และ 31 มกราคม 
2565 – 1 กุมภาพันธ์ 
2565 

-หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย 
เข้ามาใน
หน่วยงาน ควร
ให้ส านักปลัดฯ 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ
ดังกล่าว 
 - ควรปรับปรุง
คู่มือต่าง ๆ ให้
เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน และ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

5. การ
ติดตาม/
สอบถามผล
การ
ด าเนินการ
การ
ให้บริการ
แก่
ประชาชน 

1. เสริมสร้างความรู้และ
จิตส านึกในการให้บริการแก่
ประชาชนในรูปแบบการแจ้งใน
การประชุมประจ าเดือนและการ
ลงพื้นที่ 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 
4. น าคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และคู่มือการให้บริการ
ประชาชนลงในเว็ปไซต์ของ
เทศบาล 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 64  
ถึง 

มี.ค. 65 

1. รายงานผลการด าเนินการ
ในที่ประชุมองค์กรเพ่ือติดตาม
การด าเนินงานในที่ประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน 
2. กิจกรรมการลงพ้ืนที่เพ่ือ
สอบถามปัญหาและติดตามผล
การด าเนินการแก้ปัญหาใน
ชุมชน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2564 และ 31 มกราคม 
2565 – 1 กุมภาพันธ์ 
2565 

-หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย 
เข้ามาใน
หน่วยงาน ควร
ให้ส านักปลัดฯ 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 
- ควรปรับปรุง
คู่มือต่าง ๆ ให้
เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน และ
ทันสมัยอยู่เสมอ 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

6. การ
จัดท าและ
เปิดเผย
ข้อมูลที่
สาธารณชน
ควรทราบ 

1. จัดท ารายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่
สาธารณชนควรทราบ เช่น 
รายงานการเงิน ข่าวสารการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานผลการ
ด าเนินการประจ าปี เป็นต้น 
เพ่ือน าไปลงในเว็ปไซต์หลักของ
หน่วยงาน                               
 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 64  
ถึง 

มี.ค. 65 

1. รายงานผลการ
ด าเนินการในที่ประชุม
องค์กรเพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานในที่ประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน 
2. มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ ลงในเว็ปไซต์
ของเทศบาล 
 
 
 

-หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย 
เข้ามาใน
หน่วยงาน ควร
ให้ส านักปลัดฯ 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 
- ควรเผยแพร่
ข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ 

7. การแจ้ง
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 
2565 ให้
บุคลากรใน
เทศบาล
และ
ประชาชน
ทราบ 

๑. แจ้งเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้บุคลากรใน
เทศบาลทราบในที่ประชุม
ประจ าเดือน 
2. น าแผนการใช้จ่ายประจ าปี
ลงในเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล 
 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

ต.ค. 64  
ถึง  

มี.ค. 65 

1. รายงานผลการ
ด าเนินการในที่ประชุม
องค์กรเพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานในที่ประชุม
ประจ าเดือนตุลาคม 2564 
2. มีการประชาสัมพันธ์เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 ลงในเว็ป
ไซต์ของเทศบาล 
 
 
 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย 
เข้ามาใน
หน่วยงาน ควร
ให้ส านักปลัดฯ 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

 

หน่วยงานผู้จัดท า    ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านตาด 
ผู้รายงาน      นางสาวธัญธิดา  ชูด า 
      นิติกรปฏิบัติการ 
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