
 

รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

1. จัดท าเว็บไซต์ 
ตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลาพร้อมที่
จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

จัดท า ตรวจสอบ และ 
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด ต.ค.64–เม.ย.
65 

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้จัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานและต่อสัญญา
ในการจัดท าเว็บไซต์ 
http://phokrasang.go.th/public/  
และได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว 

 

 

http://phokrasang.go.th/public/


2. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน การให้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ 

ส านักปลัด ต.ค.64-มี.ค.65 ได้จัดท าช่องทางการเข้าถึงบริการเรื่องร้องเรียนดังนี้ 
1.โทรศัพท์สายด่วน โดยตรง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์  
สายด่วนปลัด 0-93101-6367  
2. โทรศัพท์ส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  
0-4566-5055  
3. มาแจ้งด้วยตนเองในวันเวลาราชการ  
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  
4. เว็บไซต์เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์
http://phokrasang.go.th/public/  
5. Facebook “เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์”  

 

3. เสริมสร้างการรับรู้
ให้กับบุคลากร 

เสริมสร้างการรับรู้ให้
บุคลากรมีความสนใจใน
การใช้จ่ายงบ 
ประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง  จัดท ารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุ 

กองคลัง ต.ค. 64 - มี.ค. 
65 

จัดประชุมแจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กาจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ฯ  เมื่อ
วันที่  1 เม.ย. 65   
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบทุกคน 

 

4. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เผยแพร่ประชุมจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์จัดท า
มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - มี.ค. 
65 

จัดประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม  ประชุมประจ าเดือน ผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการ  เมื่อวันที่ 25  ก.พ.  2565  และการประชุมพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง  เมื่อวันที่  8 มี.ค. 2565 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/
ย้ายเข้ามาใน
หน่วยงานควร
ให้ส านักปลัดฯ
แจ้งให้ทราบ
ถึงมาตรการ
ต่างๆดังกล่าว 

http://phokrasang.go.th/public/


5. การมอบหมายงาน
การปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภาพของ
งานโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

จัดท ารายละเอียด
ต าแหน่งงานและเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย 

ส านักปลัด ต.ค. 64 – เม.ย. 
65 

1. จัดประชุมแจ้งการมอบหมายงาน  
เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2564   
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบทุกคน 
2. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เมื่อวันที่  
2  มีนาคม  2565 

 

6. มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง 

จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติใน
การทรัพย์สินของราชการ  
สร้างระบบการตรวจ
ก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน 

กองคลัง ต.ค. 64 - มี.ค. 
65 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่  5  เม.ย. 65  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
ครบทุกคน 

 

7. การปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
การให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการที่
เป็นไปตามขั้นตอน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ทบทวนปรับปรุงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้เป็น
ปัจจุบัน  

ทุกส านัก/กอง ต.ค. 64 1.จัดประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอน 
และระยะเวลาปฏิบัติราชการ     
เมื่อวันที่   18  ตุลาคม  2564 
 

การปรับปรุง
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
การให้บริการผู้
มาติดต่อ
ราชการให้
เป็นไปตาม
ขั้นตอน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 



8. มีการมอบหมาย
งานการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของ
งานโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

1. สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินและการ
ท างาน 
2. ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุมเรื่องความเป็น
ธรรมในการประเมิน เพื่อ
เพ่ิมความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 

ทุกส านัก/กอง ต.ค.64-มี.ค.65 - จัดท าค าสั่งมีการมอบหมายงานการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์กรให้เรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
-จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 

 

 
 
 

 



-โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

 
 

 

 


