
 

 
 

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวาง  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

เทศบาลเมืองทับกวาง  
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทบักวาง ประจำป ี2564 

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองทบักวาง ปงีบประมาณ    

พ.ศ.2563 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการสง่เสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการสง่เสรมิคุณธรรม และความ
โปรง่ใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 

1. มาตรการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับ
ข้ันตอน ระยะเวลา
การใหบ้ริการ 

 

1. จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองทับกวาง 
2. เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ
ข้ันตอน ระยะเวลาการ
ให้บรกิาร 

ทุกกอง ต.ค.63 - พ.ย.63 - ดำเนินการตาม
มาตรการแล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

- เจ้าหน้าที่ถือเป็น
แนวทางข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

2. มาตราการการ
เปิดเผยข้อมลูการใช้
จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสด ุ

1. จัดทำประกาศ และ
เผยแพร่ข้อมลู ได้แก่ การ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุ ผ่าน 
Website, และติดบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 
 

กองคลงั ต.ค.63 - ก.ย.64 - ดำเนินการตาม
มาตรการแล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

- ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อปท. 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 

3. มาตรการ
ป้องกันการใช้
ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ 

1. จัดทำคู่มือการใช้
ทรัพยส์ินของทางราชการ  

2. แจ้งเวียนใหบุ้คลากร
ภายใน รับทราบ  

3. เผยแพรผ่่านคู่มือการใช้
ทรัพยส์ิน ของทางราชการ 
ผ่าน Website,Facebook 

และติดบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 

สำนักปลัด ต.ค.63 - พ.ย.63 - ดำเนินการตาม
มาตรการแล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

- เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
บุคลากรในหน่วยงาน 
และประชาชน เข้าใจถึง
ข้ันตอนและวิธีการขอใช้
ทรัพยส์ินของทางราชการ 

4. มาตรการการ
ป้องกันและมรีะบบ
การติดตาม
ตรวจสอบ
พฤติกรรมการ
ทุจริต 

1. จัดทำแผนป้องกันการ
ทุจริตของเทศบาลเมือง   
ทับกวาง 
2. จัดทำคู่มือป้องกันความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

และการให้หรือรับสินบน 

3. เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ  

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ต.ค.63 - มี.ค.64 - ดำเนินการตาม
มาตรการแล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

- บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบและถือเป็น
แนวทางปฏิบัต ิ

5. มาตรการ
ปรับปรงุคุณภาพ
การปฏิบัตงิาน/
การใหบ้ริการ 

จัดทำแบบสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนต่อการ
ให้บรกิารของเทศบาลเพื่อ
ปรังปรงุคุณภาพการ
ให้บรกิาร 

สำนักปลัด ต.ค.63 - ม.ีค.64 - ดำเนินการตาม
มาตรการแล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

- นำผลการสำรวจไป
พัฒนาปรับปรงุคุณภาพ
การใหบ้ริการของ
เทศบาลให้ดีย่ิงข้ึน 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 

6. มาตรการ
ปรับปรงุวิธีการและ 

ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน/ การ
ให้บรกิาร 

- จัดทำคู่มือการใหบ้รกิาร
ประชาชน 

- เผยแพรผ่่าน 
Website,Facebook 

กองคลงั 
กองช่าง 

ต.ค.63 - ธ.ค.63 - ดำเนินการตาม
มาตรการแล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

- ประชาชนได้รับบรกิาร
ที่สะดวก ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

7. มาตรการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน/
การใหบ้ริการ 

จัดทำระบบการดำเนินงาน/
การ ให้บริการในระบบ
ออนไลน ์

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

ต.ค.63 - ธ.ค.63 - ดำเนินการตาม
มาตรการแล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

- ประชาชนได้รับบรกิาร
ที่สะดวกมากขึ้น 

8. มาตรการเปิด
โอกาสให้ภาค 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน การ
ปรับปรงุพฒันาการ
ดำเนินงาน/ การ
ให้บรกิาร 

- ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผน การพัฒนา 
และ การติดตาม ในการ
ดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 

ทุกกอง พ.ย.63 - ธ.ค.63 - ดำเนินการตาม
มาตรการแล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

- ประชาชนเข้ามามี  
ส่วนร่วมในโครงการหรอื
กิจกรรมมากขึ้น 

9. มีการปรับปรงุ
การดำเนินงาน/
การใหบ้ริการ ให้มี
ความโปร่งใส 

-  เทศบาลฯ ได้มีการแสดง
เจตจำนง หรือคำม่ันสญัญา
ว่าจะปฏิบัติงาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และ มีการเผยแพรป่ระกาศ 
ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์หน้า
สำนักงาน, และ เผยแพรผ่่าน
เว็บไซต์ของเทศบาล  

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

ต.ค.63 - ธ.ค.63 - ดำเนินการตาม
มาตรการแล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

- ประชาชนได้รับข้อมูล
การดำเนินงาน/การ
ให้บรกิาร ในภารกิจต่าง 
ๆ หลากหลาย ช่องทาง 
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แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.มาตรการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาการให้บริการ 

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทับกวาง 
- เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 
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2. มาตราการการเปิดเผยข้อมูลการใช้จา่ยงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุ 

- เผยแพร่ข้อมลูการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซือ้จัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุ ผ่าน Website, และติดบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 
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3. มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
-  จัดทำคู่มือการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ  

-  แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน รบัทราบ  

-  เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ ผ่าน Website,Facebook และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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4. มาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต 

- จัดทำแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 
- จัดทำคู่มือป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือผลประโยชน์ทับซ้อน และการใหห้รือรบัสินบน 

- เผยแพร่ข้อมลูผ่านช่องทางต่าง ๆ  
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5. มาตรการปรบัปรุงคุณภาพการปฏิบัติ งาน/การให้บริการจัดอบรมคณุธรรมจรยิธรรม เพ่ือสรา้งจิตสำนึกใน
การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ประชาชน 

- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของเทศบาลเพื่อปรงัปรุงคุณภาพการให้บริการ 
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6. มาตรการปรบัปรุงวิธีการและ ข้ันตอนการดำเนนิงาน/ การให้บริการ 

- จัดทำคู่มือการใหบ้รกิารประชาชน ข้ันตอนการใหบ้รกิารประชาชน 

- เผยแพรผ่่าน Website,Facebook 
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7. มาตรการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ 

- จัดทำระบบการดำเนินงาน/การ ให้บริการในระบบออนไลน์ 
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8. มาตรการเปิดโอกาสให้ภาค ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน/การให้บริการ 

- ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน การพฒันา และ การติดตาม ในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 

เทศบาลเมืองทับกวาง ดำเนินการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี2564 
เพื ่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น รับฟังปัญหา ความต้องการและ         
แนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน จำนวน 29 ชุมชน 
ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 
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9. มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส 

-  เทศบาลฯ ได้มีการแสดงเจตจำนง หรือคำม่ันสัญญาว่าจะปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปรง่ใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ มีการเผยแพร ่โดยออกเปน็ประกาศ ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน, 

และ เผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของเทศบาล  

   

   

   

 


