
                       รายงานผลการดําเนินการมาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส                          
ของเทศบาลตําบลสันกําแพง ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามท่ีได	ดําเนินการวิเคราะห�ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลสันกําแพง ป%งบประมาณ 
พ.ศ.2564 และได	กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส.งเสริมคุณธรรมและความโปร.งใสขององค�กรปกครองส.วน
ท	องถ่ิน พ.ศ.2565 โดยได	มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส.งเสริมคุณธรรมและความโปร.งใสขององค�กร
ปกครองส.วนท	องถ่ิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต.อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผู,รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข,อ 
เสนอแนะ 

แนวทางการปรับปรุงตัวช้ีวัดของผู,มีส�วนได,เสียภายใน (IIT)  

แนวทางส�งเสริม              
การมีส�วนร�วม
และความรู,ด,าน
งบประมาณ 

1) เผยแพร.เอกสารเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ.ายในเว็ปไซค�
เทศบาล 

2) บันทึกข	อความแจ	งให	
แต.ส.วนราชการทราบ
ขั้นตอน ระยะเวลาและ
ข	อมูลงบประมาณท่ีจะ
เสนอเพื่อพิจารณาในการ
จัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ.าย
ประจํา 

3) ทําหนังสือส.งสําเนา
ประกาศใช	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ.าย
ประจําป%ให	กับกาํนันและ
ผู	ใหญ.บ	าน                       
และอําเภอทราบ 

งานวิเคราะห�
นโยบายและแผน                 
สํานักปลัดเทศบาล 
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งานวิเคราะห6นโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาล              
ได	ดําเนินการเกี่ยวกับการสร	างความเข	าใจและการมีส.วน
ร.วมในการจัดงบประมาณรายจ.ายประจาํป%  พ.ศ.2565 
ดังน้ี                                                                            
1) บันทึกข	อความ ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2564                    
แจ	งระยะเวลา แนวทางการเสนอรายรับและรายจ.ายตาม
แบบและหลักเกณฑ�ให	แต.ละส.วนราชการทราบ                                     
2) บันทึกข	อความ ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2564                   
แจ	งให	แต.ส.วนราชการทราบถึงรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ.าย งบประมาณประจําป%ขององค�กร
ปกครองส.วนท	องถิ่น (ปรับปรุงใหม.)                                    
3) จัดประชุมเพื่อซักซ	อมแนวทางการจดัทํางบประมาณ
รายจ.ายประจาํป% พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.30 น. โดยมีเจ	าหน	าท่ี หัวหน	าส.วนราชการ รอง
ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล และผู	บริหารร.วมรับฟIง                                                   
4) ประกาศใช	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจาํป%             
พ.ศ.2565  ประชาสัมพันธ�เผยแพร. 
http://www.sankamphaeng.go.th/about.php?id=127                   

และส.งสําเนาร.างเทศบัญญัติงบประมาณให	คณะผู	บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหน	าส.วนราชการ หวัหน	าฝ_าย และหวัหน	างาน 

 

 

 

 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผู,รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข,อ 
เสนอแนะ 

แนวทางส�งเสริม
ให,เกิดความ
เชื่อม่ันต�อ
ผู,บังคับบัญชาใน
การพิจารณาให,
ความเป:นธรรม 

1) ควรเป`ดโอกาสให	
ผู	ใต	บังคับบัญชาได	แสดง
ความคิดเห็นในการ
ทํางาน ความต	องการ 
หรือความคาดหวังในการ
พัฒนา                                  
2) ลดช.องว.างระหว.าง
ผู	บังคับบัญชาและ
ผู	ใต	บังคับบัญชา ให	
สามารถเข	าถึงได	 ร.วมรับ
ฟIง ช.วยแก	ปIญหา ทําให	
เกิดความเช่ือใจและสร	าง
ความศรัทธาในการ
ทํางานร.วมกัน 

งานการเจ	าหน	าท่ี 
สํานักปลัดเทศบาล 

ทุกส.วนราชการ 
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1) มีการจัดประชุมหัวหน	าส.วนราชการเปbนประจํา            
ทุกเดือน และเม่ือมีการจัดกิจกรรมจะมีการประชุม
ย.อยเพ่ือวางแนวทางในการดําเนินงานร.วมกัน                                        
2) การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ� วิธีการและขั้นตอนท่ีกําหนดไว	ตาม
ระเบียบอย.างเคร.งครัด และเป̀ดโอกาสให	ผู	รับการ
ประเมินได	รับทราบผลการประเมิน และให	โอกาสใน
การช้ีแจงกรณีมีข	อสงสัยในผลการประเมิน ในแต.ละ
ครั้ง                                              

 

แนวทางการ       
ขอยืมใช,ทรัพย6สิน
ภายในเทศบาล  

 

1) กําหนดแนวทางและ
ผู	รับผิดชอบท่ีชัดเจนใน
การขออนุญาตยืม
ทรัพย�สินไปใช	ใน                  
หน.วยงาน กํากับดูแลการ
ยืมและคืนให	เปbนไปตาม
แนวทางท่ีกาํหนด                                                          
2) เผยแพร.ในเว็ปไซค�
เทศบาลตําบลสันกําแพง
เปbนการเป`ดเผยและ              
แจ	งเวียนเพื่อทราบและ              
ถือปฏิบัติทกุส.วนราชการ 

งานพัสดุ                
กองคลัง 

ทุกส.วนราชการ 
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งานพัสดุและทรัพย6สิน   กองคลัง                            
1) จัดทําประกาศ  ข	อปฏิบัติในการยืมทรัพย�สินของ
ราชการไปใช	ในการปฏิบัติงาน ลงวันท่ี 27 ธันวาคม
2564   

2) บันทึกข	อความ แจ	งข	อปฏิบัติดังกล.าวให	บุคลากร
ภายในทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ แบบตัวอย.างการ
ขอยืมใช	ทรัพย�สิน ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 

3) เผยแพร.แนวทาง ข	อปฏิบัติการยืมทรัพย�สินทาง                  
เว็ปไซค�เทศบาลตําบลสันกําแพง 
http://www.sankamphaeng.go.th/about.php?id=216  

 

แนวทางการ
แก,ไขป;ญหา      
การทุจริต  

1) สร	างความเช่ือม่ันใน
กระบวนการทํางานให	กับ
ผู	ปฏิบัติงานภายในว.า 
กรณีที่พบเหตุการณ�
ทุจริตภายในหน.วยงาน 
จะสามารถแจ	งหรือยื่น
เอกสารหลักฐาน ท่ีพบ
เจอได	 รวมท้ังจะได	รับ
ความปลอดภยัจากการ
แจ	งเหตุดังกล.าว 

งานนิตกิาร                    
งานการเจ	าหน	าที ่                
สํานักปลัดเทศบาล 

งานตรวจสอบภายใน 
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งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล                                        
1) จัดกิจกรรมต.อต	านการทุจริต  เน่ืองในวันต.อต	าน
คอรัปช่ันสากล วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 และเผยแพร.
กิจกรรมทางเว็ปไซค�เทศบาลตําบลสันกําแพง  
http://www.sankamphaeng.go.th/news_view.php?id=965        

2) จัดทําแนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร	องเรียนการ
ทุจริต และการรักษาความลับ 

 

 



                                          
2) กระบวนการ
ตรวจสอบเร่ืองร	องเรียน
การทุจริต เปbนไปตาม
ระเบียบขั้นตอน โปร.งใส
และตรวจสอบได	                               
3) เสริมสร	างวัฒนธรรม
และค.านิยมองค�กรท่ีดี  
รวมถึงการเสริมสร	าง
คุณธรรมจริยธรรม และ
วินัยในการปฏิบัติงาน 

 

3) แบบฟอร�มการรับแจ	งเรื่องการทุจริตผ.านระบบ
ออนไลน�  http://www.sankamphaeng.go.th/e-
service/petition_fraud_form.php 

งานการเจ,าหน,าท่ี  สํานักปลัดเทศบาล                                               
3) จัดทําโครงการเสริมสร	างคุณธรรมและความ
โปร.งใสในการปฏิบัติงานของเจ	าหน	าท่ี                   
เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 
http://www.sankamphaeng.go.th/news_view.php?id=742 

4) ยกย.องการเสียสละในการปฏิบัติหน	าท่ีของ
เจ	าหน	าท่ีท่ีรับความเส่ียงในการปkองกันและควบคุม
การแพร.ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา                 
(Covid-19) เน่ืองในวันเทศบาล 24 เมษายน 2565 
http://sankamphaeng.go.th/news_view.php?id=1180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผู,รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข,อเสนอแนะ 

แนวทางการปรับปรุงตัวช้ีวัดของผู,มีส�วนได,เสียภายนอก (EIT) 

แนวทางพัฒนา
คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

1) กํากบัดูแลการ
ให	บริการให	เปbนไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
กําหนดไว	ตาม คู.มือการ
ให	บริการประชาชน และ
คู.มือการปฏิบัติงาน                                                        
2) เป`ดเผยข	อมูลข.าวสาร 
เอกสารท่ีต	องใช	ในการ
ติดต.อหรือขอรับบริการ 
และรายละเอยีดต.างๆ
อย.างตรงไปตรงมา ไม.
ป`ดบังหรือบิดเบือน                                                                                  

งานบริการ                         
ทุกส.วนราชการ 
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1) ไม.มีเร่ืองร	องเรียนเจ	าหน	าท่ีเกีย่วกบัการให	บริการประชาชน                                           
2) ผู	บังคับบัญชาติดตามการให	บริการและการปฏบิัติงานของ
ผู	ใต	บังคับบัญชาอยู.เสมอ  เพือ่กาํกับควบคุมให	เปbนไปตาม
ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                     
3) เจ	าหน	าท่ีทกุงานบริการให	บริการท่ีด	วยความเสมอภาคและเปbน
ธรรม เป`ดเผยและเช่ือถือได	   โดยยึดหลักการดําเนินงานตามคู.มือ
การปฏิบัติงานและคู.มือการให	บริการประชาชน                              

 

แนวทางพัฒนา
ประสิทธภิาพการ
สื่อสาร 

1) ให	สามารถเข	าถึง
ข	อมูลในเว็ปไซต�ของ
หน.วยงานได	ง.าย ชัดเจน
และเปbนปIจจุบัน                                                                               
2) กําหนดผู	รับผิดชอบใน
การดูแลข	อมูลบนเวป็
ไซต�ของเทศบาลโดย
ตรวจสอบ เผยแพร.ข	อมูล
ข.าวสารให	ครบถ	วนและ
ต.อเน่ือง                                                                   
3) เพิ่มช.องทางในการ
เผยแพร.ข	อมูลให	
หลากหลายมากขึ้น  อาทิ 
website /Facebook 
/Line รวมถึงการปรับ
การให	บริการให	มีความ
ทันสมัยและสอดคล	อง
กับปIจจบุัน ได	แก. การนํา
ระบบสารสนเทศ เข	ามา
ใช	ในการให	บริการ      
E-service / One stop 
service                                                   

งาน
ประชาสัมพันธ� 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกส.วนงาน 
เกี่ยวข	องกับการ
ให	ข	อมูล 
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1) เพิ่มช.องทางในการประชาสัมพันธ�เผยแพร.และติดตามข	อมูล
ข.าวสาร รวมถึงการการรับฟIงความคิดเห็นของประชาชน                                                            
- เว็ปบอร�ดเทศบาลhttp://www.sankamphaeng.go.th/e-
service/                                                                            
- สายตรงนายกเทศมนตรี 
http://www.sankamphaeng.go.th/president.php - 
Facebook เทศบาลตําบลสันกําแพง                                       
- Line Official account                   
https://lin.ee/6NJF5xP 

 

2) ศึกษาดูงานการใช	งานระบบ E-service ท่ีเทศบาลเมืองแม.เหียะ 
เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2565                                                  
งานประชาสัมพันธ�  นําระบบ E-service                                  
งานพัฒนารายได	  นําระบบจัดเก็บค.าธรรมเนียมขยะออนไลน�   
ต้ังแต.มิถุนายน 2565 เปbนต	นไป                                             
งานธุรการ  นําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส�                         
จะใช	ระบบประมาณเดือนกันยายน 2565                        

 

 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผู,รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข,อเสนอแนะ 

แนวทางการ
ปรับปรุง                 
การปฏบิัตงิาน
และ                   
การให,บริการ
ประชาชน 

 

1) ต	องพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานและ
คุณภาพการให	บริการ                         
2) ต	องปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการ
ดําเนินงาน /การ
ให	บริการท่ีดีขึ้น                                                  
3) เพิ่มช.องทางในการ
แสดงความคิดเห็น 
ข	อเสนอแนะในการ
ให	บริการให	กับผู	มารับ
บริการหรือผู	มาติดต.อ
งานเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการทํางานหรือ
การให	บริการท่ีดี 

งานบริการ                         
ทุกส.วนราชการ 
 
งาน
ประชาสัมพันธ� 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 
 

1 ต.ค.2564             
-30 ก.ย.
2565 

1) ติดตามคําร	อง /ข	อคิดเห็น/ข	อเสนอแนะท่ีประชาชนได	แจ	งเข	า
มาในช.องทางการส่ือสาร รับเร่ืองเปbนประจําอยู.เสมอ โดยแจ	งเร่ือง
ไปยังส.วนราชการท่ีเกีย่วข	อง  และรายงานผลให	ผู	ร	องทราบ ผ.าน
ทาง webboard http://www.sankamphaeng.go.th/e-
service/  

และมีแบบฟอร�มรับฟIงความคิดเห็นของประชาชน
http://sankamphaeng.go.th/inform2.php 

2) มีระบบการประเมินความพึงพอใจในการให	บริการในงาน
บริการของแต.ละส.วนราชการ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenS7Nft0YsIsPrqJmAPNwgLEfkw-
Bqb5Xejwqx3EvNPuGTOA/viewform?fbclid=IwAR2Uqv1AESxuvnIbqGIdGsHS04M-
KLvM8FY-R3QBjnkJdRTso8qK3PkodUo 

3) มีระบบการรับเร่ืองร	องเรียนการทุจริตออนไลน� ผ.านแบบ             
Google form 

https://docs.google.com/forms/d/1e6Vcp59R1UsBgekdS4-i-
ttFEjDlWUTFL6gzOaPPceA/viewform?edit_requested=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู,รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข,อเสนอแนะ 

แนวทางการปรับปรุงการเป?ดเผยข,อมูลสาธารณะ (OIT) 

 

ข,อมูลพ้ืนฐาน                                                             

O 2 ข,อมูลผู,บริหาร 

 

O17 E-Service 

 

 

 

แผนการใช,จ�าย
งบประมาณประจําป$                                        
O18   แผนการใช,จ�าย
งบประมาณประจําป$  

     

การจัดการเร่ืองการ
ร,องเรียนการทุจริต                                 
O31   ข,อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร,องเรียนการทุจริต
ประจําป$ 

มาตรการส�งเสริมความ
โปร�งใสและปNองกันการ
ทุจริต                                                        
O43  การดําเนินการ
ตามมาตรการส�งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร�งใสภายในหน�วยงาน
                        

 

 

 ระบุข	อมูลผู	บริหารให	ครบถ	วน 

 

ปรับเพ่ิมระบบการให	บริการ 
โดยใช	 Google Form                        
/ E – service 

 

 

เผยแพร.ข	อมูลให	ครบไตรมาส     
ท่ีกําหนด 

 

 

 

รายงานข	อมูลในครบตาม
องค�ประกอบ  ท่ีกําหนด                
และระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานตาม
มาตรการส.งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร.งใสภายในหน.วยงาน  

 

 

งานประชาสัมพันธ� 

 

งานบริการ                      
งานประชาสัมพันธ� 
สํานักปลัดเทศบาล 

  

 

งานวิเคราะห�นโยบาย
และแผน                    
สํานักปลัดเทศบาล 

 

 
 

งานนิติการ                  
สํานักปลัดเทศบาล 

 

 
 

 

 

ฝ_ายอํานวยการ                   
สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

ตุลาคม 2564 

 

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

 

 

 

ตุลาคม 2564 -
มีนาคม 2565 

 

 

 

ตุลาคม 2564 -
มีนาคม 2565 

 

 

 

 

ตุลาคม 2564 -
มีนาคม 2565 

 

 

 

        ดําเนินการแล,วเสร็จ 

 

พัฒนาใช, Google Form                        
และอยู�ระหว�างการ
ดําเนินการขออนุมัติจดัซ้ือ
ระบบ E-service  และ
ระบบชําระค�าธรรมเนียม
ขยะออนไลน6 

 

 

   ดําเนินการแล,วเสร็จ 

 

 

 

 

 

   ดําเนินการแล,วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

   ดําเนินการแล,วเสร็จ 

 



 


