
      บันทึกขอความ 
สวนราชการ          งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลหนองขาว   .                        
ท่ี  กจ  ๕3901/ ตส 16                           วันท่ี      9 เมษายน  2564                                  
เรื่อง มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหนองขาว         
อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี

เรียน  ปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว/นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 

 เรื่องเดิม 

 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปพ.ศ.  2564 ใหหนวยงานจัดทำการดำเนินการตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน โดยมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสท่ีไดกำหนดไวใน
ขอ O42 ไปปฏิบัติหรือดำเนินการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม นั้น 

 ขอเท็จจริง 

 ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการมาตรสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ของเทศบาลตำบลหนอง
ขาว รายละเอียดตามสิ่งท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 ขอความพิจารณา 

 เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรี จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการตอไป 

 
 

      (นางพัทธธีรา  แตงดี) 
                                               นักวชิาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 
       
       (นายสุชาติ บวังาม) 
  ปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว 
 
 
       (นายสุชาติ บวังาม) 

                                                ปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
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รายงานผลการดำเนินการามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ของเทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ตามท่ีไดดำเนินการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และไดกำหนดมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยไดมีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 

 

 

มาตรการ/ 

แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

1.การสราง
มาตรฐานการ
ใชทรัพยสิน
ของราชการ 

1.จัดทำคูมือการใช
ทรัพยสินของทาง
ราชการ 

2.แจงทุกสำนัก/กองให
ทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือถือ
เปนแนวทางการปฏิบัต ิ

3.เผยแพรคูมือการใช
ทรัพยสินของเทศบาล
ตำบลหนองขาว เพ่ือ
ประชาสมัพันธให
ประชาชนรับทราบโดย
ท่ัวกัน 

กองคลัง ก.พ.64- เม.ย.64 1.จัดทำคูมือการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ  10 ก.พ 
64 

2.แจงทุกสำนัก/กอง ใหทราบ
โดยท่ัวกันเพ่ือถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติ   11 ก.พ.64 

3.เผยแพรคูมือการใช
ทรัพยสินของทางราชการผาน
เว็บไซตของเทศบาลตำบล
หนองขาว เพ่ือประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
7 เม.ย.64 

หากมี
บุคลากร
บรรจุ
โอนยายเขา
มาใน
หนวยงาน
ควรใหกอง
คลัง แจงให
ทราบถึง
มาตรการใช
ทรัพยสิน
ของราชการ 

2.มาตรการ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

1.จัดตั้งกลุมประชาคม
เทศบาลตำบลหนอง
ขาว 

2.เปดโอกาสใหกลุม
สภาประชาคมแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานและการ
ใหบริการหนวยงานเพ่ิม
มากข้ึน 

สำนักปลดั ต.ค.63 - ก.ย.64 1.จัดตั้งสภาประชาคม ทต.
หนองขาว  24 ก.พ.64 

2.แตงตั้งภาคีเครือขาย
ของทต.หนองขาว 5 มี.ค 63 

4.แตงตั้งเจาหนาท่ี
ประสานงานสภาประชาคม 9 
มี.ค.64 

5.ขออนุมัติโครงการสงเสริม
การมีสวนรวมการทำงานแบบ
เครือขายของภาคประขาขน 
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินประจำป
งบประมาณพ.ศ.2564 

-กิจกรรมประชุมสญัจร 12 
ครั่ง 

-จัดเวทีระดมความคิดเห็น 4 
ดาน 

 

นำความ
คิดเห็นมา
ปรับปรุง
พัฒนการ
ดำเนินงาน 
และการ
ใหบริการ
ของ
หนวยงาน
อยาง
สม่ำเสมอ 



 

 

 

 
 

 
 

มาตรการ/ 

แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

3.บริการ 

e-service 
เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
แกประชาชน 

1.จัดชองทาง คำรอง
ขอจัดเก็บก่ิงไมใบไม 
ของงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ใน
เวปไซตของเทศบาล
ตำบลหนองขาว 

สำนักปลดั ก.พ.64- เม.ย.64 1.จัดชองทางคำรองขอจัดเก็บ
ก่ิงไมใบไมของงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัใน
เวปไซตของเทศบาลตำบล
หนองขาว 7 เม.ย. 64 

เพ่ิมชองทาง 
e-service 
ให
หลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน
เพ่ืออำนวย
ความสะดวก
ใหแก
ประชาชน  

4.มาตรการ
รับเรื่อง
รองเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบของ
เจาหนาท่ี
เทศบาลตำบล
หนองขาว 

1.จัดตั้งศูนยรับ
เรื่องงราวรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที
เทศบาลตำบลหนอง
ขาว 

2.คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ/
เจาหนาท่ีประจำศูนย
รับเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาท่ี
เทศบาลตำบลหนอง
ขาว 

3จัดทำคูมือศูนยรับ
เรื่องรองเรียนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีเทศบาล
หนองขาว 

4.จัดชองทางรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีเทศบาลตำบล
หนองขาวในเว็ปไซต
ของเทศบาล 

สำนักปลดั ต.ค.63 - ก.ย.64 จัดตั้งศูนยรบัเรื่องราว
รองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
เทศบาลตำบลหนองขาว    
11 ก.พ. 2564  

2.คำสั่งแตงตั้งว
คณะกรรมการ/เจาหนาท่ี
เทศบาล ประจำศูนยฯ  

7 ต.ค.2563  

3.จัดทำคูมือศูนยรับเรื่องราว
รองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติชอบของเจาหนาท่ี  

7 ต.ค. 2563 

4.จัดชองทางรับเรื่องราว
รองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
เทศบาลตำบลหนองขาว ใน
เวปไซตเทศบาลตำบลหนอง
ขาว 7 ต.ค.2563 

 

ให
ความสำคญั
ในเรื่อง
มาตรการ
รองเรียน
การทุจริต
และ
ประพฤติมิ
ชอบของเจา
หนาที
เทศบาล
ตำบลหนอง
ขาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ไดดังนี้ 
 

1. ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) 

 

ตัวชีวัด ประเด็นท่ีไดดำเนินการปรับปรุง 

ตัวชี้วัดดานคุณภาพการดำเนินงาน -ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดานตาง ๆ อยางท่ัวถึง

และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ

อยางสม่ำเสมอ 

ตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพการสื่อสาร -จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอ

การเขาถึงขอมูลและมีการปฏิสัมพันธและการเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจน

และตอเนื่อง 



ตัวชี้วัดดานการปรับปรุงระบบการ

ทำงาน 

-สรางกระบวนการปรึกษาระหวางผูบริหารและบุคลากรเพ่ือเขารวมทบทวนปญหา

และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผู รับบริการและ

ประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนา

และปรับปรงุคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 

 

2. ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชีวัด ประเด็นท่ีไดดำเนินการปรับปรุง 

ตัวชี้วัดดานการเปดเผยขอมูล -เนนการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดาน

การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุและการ

บริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธ

กับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการใหบริการผานระบบ e-service โดย

ตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงายทุก

ชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงาน

โดยตรง 

ตัวชี้วัดดานการปองกันการทุจริต -จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับฟงการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและ

วิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและ

พัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับ

ติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ที ่สำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ 

ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุง

ระบบใหท ันสมัยและมีการต ิดตอส ื ่อสารเว ็บไซตได อย างรวดเร ็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

3.ผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

 

มาตรการ ข้ันตอนการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

1.คุณภาพการดำเนินงาน -ประชาส ัมพ ันธ ระบบและข ั ้นตอนการ

ใหบริการแกประชาชนใหเขาใจมากข้ึน 

-เสริมสรางการฝกอบรมพัฒนาความรู ตาม

ความเหมาะสมของแตละคนดวยความเปน

ธรรม 

-รายงานความกาวหนารอบ 6 

เดือน 

- ร า ย ง า น ส ร ุ ป ผ ล  ณ  สิ้ น

ปงบประมาณ 



2.ประสิทธิภาพดานการสื่อสาร -ทำสื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลบน

เว็บไซตหลักของหนวยงานโดยสามารถเขาถึง

ไดโดยงาน 

 

3.การปรับปรุงระบบการทำงาน -สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหว าง

ผู บริหารและบุคลากรเพื ่อหาทางทบทวน

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยาง

เปนระบบ 

-เปดโอกาสใหผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือให

คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

และมาตรฐานการใหบริการไดอยางสะดวก 

 

มาตรการ ข้ันตอนการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

4.การเปดเผยขอมูล -เผยแพรขอมูลพื ้นฐานตาง ๆ ที ่ประชาชน

ท่ัวไปควรรูโดยสามารถท่ีจะเขาถึงขอมูลนั้น ๆ 

ไดโดยงาย 

-รายงานความกาวหนารอบ 6 

เดือน 

- ร า ย ง า น ส ร ุ ป ผ ล  ณ  สิ้ น

ปงบประมาณ 

5.การปองกันการทุจริต -ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปท่ี

ผานมาผานการประชุมเตรียมการประเมิน 

เพ่ือนำไปสูการกำหนดแนวทางการปรับปรุง

และพัฒนาผลการประเมินใหดีข้ึน 

-จัดทำแนวทางการปฏิบ ัต ิตามมาตรการ

ภายในและมีการติดตามการนำไปปฏิบัติเปน

รูปธรรม 

 

 

 

 

 


