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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ภายในเทศบาลตําบลกุดจิก  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 
เทศบาลตําบลกุดจิก  ไดกําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงานใหดีข้ึน  ซ่ึงสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตางๆ  ดังนี้  
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. การแตงตั้ง
คณะทํางาน 

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานเพ่ือสนับสนุน
และยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล  มกราคม  
2565 

การลงนามในคําสั่ง 
และการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีของ
คณะทํางาน 

2. การกําหนด
ผูรับผิดชอบการแบง
งานหนาท่ีหรือผูท่ี
เก่ียวของในแตละ
ประเด็นตัวชี้วัด 

1.นําผลการประเมินในป 
2564  มาวิเคราะห และ
กําหนดผูรับผิดชอบ  หรือผู
เก่ียวในแตละประเด็น 
2.ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
สวนราชการ หากไมมีให
ดําเนินการเพ่ิม หากมีอยู
แลวควรพัฒนาใหดีข้ึน 

ทุกสวนราชการ กุมภาพันธ  
ถึง  

มีนาคม 
2565 

รายงานผลวิธีการ
ดําเนินการ ใหผูบริหาร
รับทราบ มีนาคม 
2565 

3.สรางชองทางการ
ติดตอ/การขอรับ
บริการ/การแสดง
ความคิดเห็น 
รูปแบบออนไลน 
 

จัดทํา ชองทางในการ
ใหบริการรูปแบบออนไลน
ข้ึน เชน 
(e-service) 
(Google Form) 
 

ทุกสวนราชการ รายเดือน/
รายไตร
มาส/รอบ 
6 เดือน 

มอบหมายพนักงานใน
แตละสวนงาน 
รับผิดชอบ ตรวจสอบ
ชองทาง ท่ีเราสรางข้ึน  
“คิวอารโคด”  
“e-service” 
“Google Form” 
ทุกวัน วามีประชาชน 
เขามาแจงขอรับบริการ
หรือไม เพ่ือดําเนินการ
บริการประชาชนได
ทันเวลา และรายงาน 
สถิติการใชบริการให
ผูบริหารทราบ
ตามลําดับข้ัน 
เปนรายเดือนทุกเดือน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

4.ปรับปรุงระบบ
การทํางาน  

1.ทบทวนวิธีการและ
ข้ันตอนในการใหบริการ
ประชาชนแตละงานใหมี
กระชับ สะดวก รวดเร็ว ข้ึน 
ลดข้ันตอนในการใหบริการ
ประชาชน 
2.ใหผูรับบริการ ประเมิน
ความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของพนักงาน ผู
ใหบริการ รายบุคคล 
 
 

ทุกสวนราชการ ทุกไตรมาส 1.รายงานผลวิธีการ
ดําเนินการ ให
ผูบริหารรับทราบ ทุก 
6 เดือน 
 
2.ใหผูรับบริการ 
ประเมินความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของ
พนักงาน  
ผูใหบริการ รายบุคคล 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบ 6 เดือน 

5.สงเสริม 
สนับสนุน ให
พนักงาน ไดมี
โอกาสพัฒนาตน  
ดานความรูเรื่อง
กฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงาน/ 
การเพ่ิมคุณภาพการ
ทํางาน 

1.สงพนักงานเขารับการ
อบรมตามตําแหนง เพ่ือให
ทราบระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
2.มอบหมายพนักงาน
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหนาท่ีของ
ตนเอง  พรอมเผยแพร
ผานเว็ปไซต 

ทุกสวนราชการ กุมภาพันธ 
- มีนาคม 
2565 

 
 

กุมภาพันธ 
- มีนาคม 
2565 

 
 
 

กันยายน 
65 

 

รายงานผลวิธีการ
ดําเนินการ ให
ผูบริหารรบัทราบ ทุก 
6 เดือน 
 
2.รายงานผลการ
ดําเนินการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน  สวน
ราชการละ 1 คูมือ 
หรือมากกวา  
ในไตรมาส 2 และ
ครบทุกตําแหนงงาน
ภายใน 
ไตรมาส 4 

6.การจัดทํา
นโยบายปองกันการ
ทุจริต 

1. จัดทํานโยบายไมรับ
ของขวัญ (No Gift Policy) 
และแจงคณะผูบริหาร 
เจาหนาท่ี ในสังกัด 
รับทราบและถือปฏิบัติ 
2. จัดทําแผนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

งานตรวจสอบภายใน 

มกราคม – 
กุมภาพันธ 

2565 
 
 
 

มีนาคม 
2565 , 
กันยายน 
2565 

1. รายงานสถิติการ
รองเรียนเรื่องทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 
 
2. รายงานการ
ดําเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

 3. จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งานนิติการ มีนาคม 
2565 , 
กันยายน 
2565 

3.รายงานการ
จัดทําแผนปองกัน
การทุจริตในระบบ 
e-planNACC และ
รายงานผลการ
ดําเนินการ 
ประจาํป 

7.การเปดเผย
ขอมูลการ
ดําเนินงานในดาน
ตางๆ   

1.ประกาศ คําสั่ง กิจกรรม 
ขาว ประชาสัมพันธ  ตางๆ  
ท่ีสวนราชการดําเนินการให
เผยแพรลงเว็ปไซตเทศบาล
ตําบลกุดจิก 

ทุกสวนราชการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ติดตามการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ในเว็ปไซตเทศบาล
ตําบลกุดจิก 
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