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รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลต าบลท่าไม้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ของเทศบาลต าบลท่าไม้  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้  

1. ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงาน      
    - กระบวนงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

- การจัดท าบันทึก
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณของส านัก 
กองงาน ตามไตรมาส  
- มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณรวมถึงจัด 
ให้มีการประกาศและ
ลงหน้าเว็บไซต์ของ
เทศบาลเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ/ตรวจสอบ
ข้อมูลได้  

1.สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่ายและชี้ให้เห็น
โทษของการกระท า
ความผิด  
2.ด าเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงินการฝากเงินการ
เก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจรับเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 หมวด 4 การเบิก
เงิน ข้อ 38 

  กองคลงั ไตรมาสที่    
1-4 

1.อบรมบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและท่ีเข้า
บรรจุใหม่ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับการเบิก 
จ่ายงบประมาณ 
2.จัดท าคู่มือ/แนวทาง 
การปฏิบัติที่ชัดเจน
เข้าใจง่ายให้เจ้าหน้าที่
ส านัก/กองงาน ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
3. แสดงข้อมูลการเบิก 
จ่ายทุกเดือนโดยการ
บันทึกในระบบ e-laas 

- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ควรเข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 
- เจ้าหน้าที่ควร
ศึกษาระเบียบ 
ข้อกฎหมายใน
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ก่อนอนุมัติการ
เบิกจ่ายเพ่ือให้
เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง  

2. ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงาน 
    - กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

- การจัดซื้อจัดจ้างให้
ปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ในเรื่องขั้นตอนและ
วิธีการในการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
 

- เสริมสร้างความโปร่งใส 
ในงานการจัดซื้อจัดจ้างให้
มีการตรวจสอบเพ่ือไห้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ 
- จัดให้มีมาตรการมิให้ 
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่ด าเนินการโครงการที่
เอ้ือผลประโยชน์กับตนเอง
ทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงิน
ทรัพย์สิน  ประโยชน์ทุก
รูปแบบ 
 
 

 กองคลัง ม.ค. 64 
ถึง 

มี.ค. 64 

-การจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ทีถู่กต้อง 
อย่างสม่ าเสมอรวมทั้ง 
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยว 
กับการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

 -จัดท าบัญชี
ครุภัณฑ์หรือ
ทะเบียน
ทรัพย์สินให้
ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

-จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจนเป็น
ปัจจุบัน 



3. ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

- พฒันา
ระบบการ
บริหารงาน
บุคคลให้
ด าเนินการ
ท างานอย่าง 
สุจริต เป็น
ธรรมโปร่งใส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานราชการ
ต่างๆซึ่งมีรายละเอียดใน 
การด าเนินการจ านวนมาก 
จึงควรศึกษาข้อมูลต่างๆ 
ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
2.ประกาศเผยแพร่มาตรการ
การบริหารงานบุคคล 
3.ด าเนินการบริหารบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

งานการ
เจ้าหน้าที่  
ส านักปลัด 
เทศบาล 

ม.ค. 64 
ถึง 

มี.ค. 64 

1.อบรมบุคลากรให้ มี
ความรู้ความเข้ าใจ ใน
ระเบียบข้อกฎหมายที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
2.ระเบียบในกฎหมายมี
ขั้นตอนรายละเอียดมาก
ท าให้ ก ารศึ กษ า การ
เรี ยน รู้ ส าม ารถท า ได้
อย่างฉับพลันทันที 
3 . ก าหนดมาตรการ 
หลักเกณฑ์ วิธีการด้าน
การบริหารงานบุคคล 
การใช้ดุลพินิจของผู้มี
อ านาจตามกฎหมายมี
หลักเกณฑ์ที่ ชัด เจนมี
วิธีการที่เปิดเผยโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  

-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ควรเข้ารับการอบรม 
ในหลักสูตรการบริหาร 
งานบุคคลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
ที่ระเบียบฯก าหนด 
-มีการประชุมถ่ายทอด
ความรู้และระเบียบ 
ข้อกฎหมายให้กับ
พนักงานทุกคนอย่าง
สม่ าเสมอ 
-มีการสร้างกลุ่มหรือ
เครือข่ายเพื่อแลก 
เปลี่ยนความรู้ 

4.ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   - กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

มาตรการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลจัดท าประกาศ 
เรื่อง ”หลักเกณฑ์มาตรการ
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนกรณี
เกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเทศบาลต าบล 
ท่าไม้” 
หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
เช่น   เรื่องท่ีจะน ามา
ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ 
ผู้ร้องได้รับความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่
เป็นผู้กระท าการทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการ และผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ฯลฯ 

ส านัก/ 
ทุกกองงาน 

ต.ค. 63 
ถึง 

มี.ค. 64 

-เทศบาลแสดงช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถ 
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ มีผู้รับผิดชอบ
การรับเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริต 
-เทศบาลแสดงข้อมูลสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ ในแต่ละเดือน 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
 

- จัดอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
ต าบลท่าไม้ ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติ 
งาน รวมถึงผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีนโยบายหรือ
มาตรการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้ 
มีประสิทธิภาพ  
-มีการติดตามตรวจ 
สอบการด าเนินงาน
อย่างเคร่งครัดและมี
การรายงานผลเป็น
ประจ า 

 
  

 



เทศบาลต าบลท่าไม้  ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
    ของเทศบาลต าบลท่าไม้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and 
Transparency  Assessment – ITA)  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้รับทราบ  ถึงระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา
และยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  เทศบาลต าบลท่าไม้ จึงได้มีการปรับปรุง แก้ไขประเด็นตัวชี้วัดตาม
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ถูกต้อง ดังนี้  
  1. การบริหารงาน  เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้จัดท าคู่มือเพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานให้มีความ
เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ตัวชีวัดที่ก าหนด ดังนี้ 

 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  การลงทะเบียนขอรับการบริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   
   ให้ประชาชนได้รับการบริการตามขั้นตอนที่ก าหนด  
 - คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง     
 - คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง   
 - คู่มือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  
   

ทั้งนี้เทศบาลฯ ยังมีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามภารกิจของเทศบาลฯ 
   ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ 

    

  2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   โดยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  เรื่อง “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จส าหรับการปฏิรูปการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลท่าไม้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร”    พร้อมด้วยระเบียบฯการจัดซื้อ
จัดจ้างแก่บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าไม้ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการบูรณาการระบบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
การเงินการคลังและงบประมาณของเทศบาลต าบลท่าไม้ให้มีความทันสมัยสามารถตรวจสอบความรวดเร็ว 
ความก้าวหน้า สถานะของงานโครงการต่างๆ แบบครบวงจร 
 

  3. การบริหารและทรัพยากรบุคคล  เทศบาลต าบลท่าไม้  มีนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ  มีการสร้างกลุ่มเครือข่ายและ
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลระหว่างกัน  มีการวิเคราะห์ ติดตามผล 
และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 

                     4. การส่งเสริมความโปร่งใส  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  เทศบาลต าบลท่าไม้ เพ่ิม
ช่องทาง facebook  Page  ช่องทางเว็บไซต์  www.Thamaikan.go.th หรือทาง QR-code  ของส านัก/กองงาน  
เพ่ือให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซต์
ของเทศบาล โดยเรื่องร้องเรียนของผู้แจ้งจะเป็นความลับ  และมีบุคลากรรับผิดชอบเรื่องการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตโดยตรง  ในแต่ละเดือนมีการแจ้งสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ     
 
 
 
 

http://www.thamaikan.go.th/


เทศบาลต าบลท่าไม้  มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน ในระบบออนไลน์ S0cial Network 
เช่น Facebook  Page, Twitter, Instagram, line รวมถึงการรับบริการผ่าน QR-code เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข่าวสารข้อมูลและการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับการบริการ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีมาตรฐานที่ดี
และมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

    

 

   
 
 
 
 
 


