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รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตามที่เทศบาลตาบลนาบอนได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA) และได้กาหนดมาตรการแนวทางในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต นั้น
เทศบาลตาบลนาบอนได้ดาเนินการตามมาตรการได้ที่กาหนดไว้ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 – มี.ค.65) โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ต้องแก้ไข
หรือพัฒนา

1. คุณภาพการ 1.การให้การบริการแก่
ดาเนินงาน
ประชาชนอย่างเทียมกัน
เป็นไปตามขั้นตอน หรือ
ปฏิ บั ติ งานให้ เ กิ ด ความ
รวดเร็ ว และค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก
2.การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินการอาจจะไม่
ชั ด เ จ น ห รื อ มี ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร
ให้บริการยังไม่เพียงพอ

2.การปรับปรุง
การทางาน

ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

ระยะเวลา
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ตลอด
1.เผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับ
ปีงบประมาณ การบริการทีด่ ี
พ.ศ.2565 2.ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาได้กาหนดแนว
ทางการให้บริการแก่
ประชาชน เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดพึงปฏิบัติ
3.มีการประชาสัมพันธ์และ
การให้บริการชาระภาษีผ่าน
ช่องทางออนไลน์
4.มีการเพิ่มชองทางการขอ
ใช้น้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
(กรณีขาดแคลน)
ผ่านทางระบบหน้าเวปไซต์
ของเทศบาล

1. ช่องทางการเปิด
สานัก
ตลอด
โอกาสให้ประชาชน
ปลัดเทศบาล ปีงบประมาณ
หรือผู้มสี ่วนได้เสียเข้ามา
พ.ศ.2565
มีส่วนร่วมยังมีน้อย และ
ประชาชนขาดการรับรู้
ในการเข้ามามีส่วนร่วม
2. การประชาสัมพันธ์
หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือ
การเข้าถึงข้อมูลใน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
หรือการติดต่อรับบริการ
ในเรื่องต่างๆยังไม่ทั่วถึง
เพียงพอ
3. ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพในกาให้บริการ
ยังอยู่ในระดับพอใช้

1.ออกมาตรการให้ผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
2. เพิ่มช่องทางแสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุงการ
ให้บริการโดยเฉพาะผ่านทาง
หน้าเวปไซต์เทศบาล ตู้
แสดงความคิดเห็นในชุมชน
3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ทางเวป
ไซต์ และสื่อsocial network
4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการรับบริการใน
เรื่องต่างๆ คู่มือการบริการ

ข้อเสนอแนะ
ควรกระตุ้นให้
บุคลากรมี
จิตสานึกในการ
ให้บริการที่ดีแก่
ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง
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ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ต้องแก้ไข
หรือพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ประชาชน ทางเวปไซต์
และสื่อsocial network
4. สารวจข้อมูลความพึง
พอใจในการรับบริการ
และนาข้อมูลที่ได้รับมา
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ
5. สร้างช่องการรับ
บริการผ่านทาง e-service
ในหน้าเวปไซต์หลักของ
หน่วยงาน เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ

3.ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

1. การเปิดเผยข้อมูล
สานัก
ต่อสาธารณะ OIT
ปลัดเทศบาล
ประชาชนไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลหรือเข้าถึง
ข้อมูลหรือค้นหาข้อมูล
ได้ยาก
2. ช่องทางการเปิด
โอกาสให้ประชาชน
เข้ามาแสดงความ
คิดเห็นยังมีน้อย และ
ประชาชนขาดการรับรู้
ในการเข้ามามีส่วนร่วม
3. การชี้แจงและตอบ
คาถามเมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกีย่ วกับการ
ดาเนินงานของเทศบาล
ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

ตลอด
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

๔. การใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ

1. บุคลากรของ
สานัก
เทศบาลขาดความรู้
ปลัดเทศบาล
เรื่องแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง

ตลอด
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

1.ปรับปรุงหน้าเวปไซต์
เทศบาลให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลการ
ดาเนินงานได้ง่ายขึ้น
2.เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานเรื่องต่าง ๆ
ผ่านทาง social network
3. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมผ่านทางตัวแทนภาค
ประชาชน ในการจัดทา
ประชาคม

ข้อเสนอแนะ
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ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ต้องแก้ไข
หรือพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

2. การขอยืม
สานัก
ทรัพย์สินของราชการ ปลัดเทศบาล
ไปใช้ปฏิบัติงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน ยังมีการ
ไม่ได้ขออนุญาต อย่าง
ถูกต้องเท่าที่ควร
๓. การกากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนาไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว ยังมีน้อย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

ตลอด
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

1. สร้างฐานความคิด
การแยกแยะประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์
ส่วนตัว
2. จัดทาคูม่ ือ/แนวทาง
ปฏิบัติ ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
การยืมทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย
3.ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
4. ผู้บริหาร และ
ผู้บังคับบัญชาประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างในการ
ไม่นาทรัพย์สินของ
ราชการไปเป็นของ
ส่วนตัว และกาชับดูแล
ในการทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้อย่าง
เคร่งครัด
5.กาหนดกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติ/ระเบียบของการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ
การยืมทรัพย์สินของ
ราชการอย่างเคร่งครัด
วางระบบการจัดทา
ทะเบียนการเบิก
ทรัพย์สินของราชการ
ทะเบียนการยืม

ข้อเสนอแนะ
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ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ต้องแก้ไข
หรือพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

5. การใช้อานาจ

1.บุคลากรมีความ
เข้าใจที่ไม่ชัดเจนใน
หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการให้
ทุนการศึกษา
2. บุคลากรมีความ
เข้าใจที่ไม่ชัดเจนใน
การประเมินผลงาน
ตามระดับคุณภาพ
หรืออาจไม่ทราบ
หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินชัดเจน
เท่าที่ควร

สานัก
ปลัดเทศบาล

ตลอด
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

1. ออกนโยบายการ
บริหารงานบุคคล
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรทุก
คนได้รบั การพัฒนา
3. เผยแพร่หลักเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
4.ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี และเผยแพร่
ให้แก่พนักงานทราบโดย
ทั่วกัน
5.ประชาสัมพันธ์ข่าว
การฝึกอบรมการศึกษาดู
งาน.ให้แก่บุคลากรทราบ
อย่างทั่วถึงเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
6.กาหนดเกณฑ์การ
ประเมินบุคลากรตามผล
การปฏิบัติงานและความ
รับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับคุณภาพ ของผลงาน
7.เผยแพร่ประกาศ
หลักเกณฑ์การประเมิน
บุคลากร และผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรทราบ

บุคลากรในสังกัดมี
สานัก
ความเห็นว่าหน่วยงาน ปลัดเทศบาล/
มีการนาผลการ
กองคลัง
ตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทางาน

ตลอด
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

1. เผยแพร่ผลการ
ตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบ(สตง.)แก่บุคล
กรในสังกัด ทั้งในกรณีที่
มีข้อทักท้วงและไม่มีข้อ
ทักท้วง ซึ่งปัจจุบันมีการ
ตรวจสอบเป็นประจาทุก
ปี เพื่อเป็นแนวทางใน

6. การแก้ไข
ปัญหาทุจริต

ข้อเสนอแนะ
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ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ต้องแก้ไข
หรือพัฒนา
เพื่อป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานค่อนข้าง
น้อย

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ หรือ
เป็นกรณีศึกษาป้องกัน
ความผิดพลาด หรือการ
ทุจริต
2. เพิ่มเติมช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริต
ในเวปไซต์เทศบาล แยก
ออกจากเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทั่วไป ให้
บุคลากร และประชาชน
ในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เกี่ยวกับการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้โดยสะดวก
และปลอดภัย และไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้
แจ้ง และมีการประกาศ
เผยแพร่/กระบวนการ
ขั้นตอนในการ
ดาเนินการร้องเรียนให้
ทราบโดยทั่วกัน
3. ผู้บริหารแสดง
เจตจานงในการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งด้วย
วาจาและลายลักษณ์
อักษร และเผยแพร่ต่อ
บุคลากรและสาธารณชน
ให้ทราบโดยทั่วกัน
4. ผู้บริหารกาหนด
นโยบาย มาตรการ
แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพื่อ

ข้อเสนอแนะ
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ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ต้องแก้ไข
หรือพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากร และ
ประชาชนทราบ

7. การใช้
งบประมาณ

บุคลากรขาดช่องทาง
การรับรู้ในการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ตลอด
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

1. มีมาตรการแจ้งเวียน
ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานและสื่อสารให้
สาธารณชนทราบ เรื่อง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
ความคืบหน้า ความ
คุ้มค่า หรือประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีและส่งเสริมให้
บุคลากร ทุกสานัก/
กอง/ฝ่ายมีส่วนร่วมให้มี
การติดตาม
ความก้าวหน้าการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจัดให้มีการ
ประชุม และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ในระดับหน่วยงาน
ประจาเดือนหรือประจา
ไตรมาส

8. การปฏิบัติ
หน้าที่

ประเด็นข้อบกพร่องใน
สานัก
ข้อนีม้ ีความเกี่ยวเนื่อง ปลัดเทศบาล
กับคุณภาพของการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ในตัวชี้วัด คุณภาพการ
ดาเนินงาน ซึ่งได้มีการ
ดาเนินการเช่นเดียวกับ
ข้อที่ 1 ตัวชี้วัดคุณภาพ
การดาเนินงาน

ตลอด
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

1.เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการบริการที่ดี
2.ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาได้กาหนด
แนวทางการให้บริการ
แก่ประชาชน เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดพึง
ปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
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ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ต้องแก้ไข
หรือพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
3.มีการประชาสัมพันธ์
และการให้บริการชาระ
ภาษีผ่านช่องทาง
ออนไลน์
4.มีการเพิ่มชองทางการ
ขอใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภค (กรณีขาดแคลน)
ผ่านทางระบบหน้าเวป
ไซต์ของเทศบาล

-----------------------------------------------------------------------------------------

ข้อเสนอแนะ

