
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
จากการประชุมประจ าเดือนของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   เมื่อวันที่  3  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาก าหนด 

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ได้ขับเคลื่อน 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1.ด้านการปรับปรุง
การท างาน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน 
2. เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน 
3. เ พ่ิ ม กล ไก กา รป รั บป รุ ง คุณ ภ า พก า ร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
4.จัดเก็บสถิติการให้บริการในแต่ละเดือน 

ทุกส านัก/กอง ต.ค.64-ก.ย.65 1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน 
2. รายงานสถิติการให้บริการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน  
ในที่ ป ร ะชุ ม ประจ า เ ดื อน
พนักงานประจ าเดือนมีนาคม 
2565 และ เ ดื อนกั นยายน 
2565 

- ควรจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพเ พ่ิมขึ้น  และ
รายงานผลการด า เนินงานในที่  
ป ร ะชุ ม ป ร ะ จ า เ ดื อ น พ นั ก ง า น
ประจ า เดือน มีนาคม และเดือน 
กันยายน ทุก ๆ   6 เดือน 

2. ด้าน ประสิทธิภาพ
การ สื่อสาร 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานฯ  
2. จัดท ามาตรการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะ  
3. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่ สาธารณชนควร
รับทราบอย่าง ชัดเจนมากข้ึน  
4. เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย   
ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทาง ที่หลากหลายมาก
ขึ้น  
5. เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบ  ค าถามเมื่อ     
มีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ 
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
 

ทุกส านัก/กอง ต.ค.64-ก.ย.65 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
2. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ  
3. การปรับปรุงข้อมูลผลการ
ด า เ นิ น ง า น ใ น เ ว็ บ ไ ซ ด์         
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  
-รายงานผลการด าเนินงาน  
ในที่ประชุมประจ าเดือน 
พนักงานเทศบาล  
ประจ าเดือนธันวาคม2564 
และเดือนมิถุนายน 2565 

- ควรท าหนั งสื อประชาสัม พันธ์  
ข้อมูล/ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
หรื อห น้ า ที่  กั บ ผู้ น า ชุ ม ช น เ พ่ื อ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
และรายงานผลการด าเนินงานในที่ 
ประชุมประจ าเดือนพนักงานเทศบาล
และพนั กงานจ้ า ง  ประจ า เดื อน
มิถุนายน 2565 ในครั้งต่อไป 

 

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
3. ด้านคุณภาพการ 
ด าเนินงาน 

1. มอบหมายให้พนักงานทุกคน จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ ตนเอง  
2. เผยแพร่ข้อมูลคู่มือประชาชน ให้ประชาชน
ได้ทราบทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้น าชุมชน  
3. ประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 

ทุกส านัก/กอง ต.ค.64-ก.ย.65 1. คู่มือการปฏิบัติงาน 
2. การเผยแพร่ข้อมูล คู่มือ
ประชาชน  
3. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจ - รายงานผลการ ในที่
ประชุมประจ าเดือนธันวาคม 
2564  

- ควรปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงาน 
และรายงานผลการ ด าเนินงานใน      
ที่ประชุม  ประจ า เดือนพนักงาน 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ในครั้ง
ต่อไป ในครั้งต่อไป 

4. ด้านการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ ถูกต้องโดย  
1.จัดประชุมประจ าเดือนเพ่ือให้ความรู้  
2.จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  

กองคลัง ภายใน ธ.ค.64 คู่มือแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
-รายงานผลการด า เนินงาน    
ใ นที่ ป ร ะ ชุ ม  ประจ า เ ดื อ น
พนักงาน ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2564 

ควรท าหนังสือประชาสัมพันธ์ คู่มือ
แนวปฏิบัติของหน่วยงานใน การใช้
ทรัพย์สินของราชการกับผู้น าชุมชน
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน
ทราบ 

5.ด้านการใช้
งบประมาณ 
 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ  ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของ หน่วยงานมากขึ้น - จัดประชุมประจ าเดือน
เพ่ือให้ ความรู้ของราชการ 

กองคลัง ภายใน ธ.ค.64 รายงานผลการด าเนินงานในที่
ประชุม ประจ าเดือนพนักงาน 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 

คว รท าหนั ง สื อป ระชาสั ม พัน ธ์  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
ของหน่วยงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ 

6.ด้านการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

1.จัดท ามาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2.จัดท านโยบาย “No  Gift  Policy ไม่รับ –
ไม่ให้”  
3.ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึง ประโยชน์   ของ
ประชาชนและ ส่วนรวมเป็นหลัก  
4.รายงานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานตามอ านาจ หน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน ในเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 

ทุกส านัก/กอง ต.ค.64-ก.ย.65 1.มาตรการป้องกันการ ขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. นโยบาย “No Gift Policy 
ไม่รับ – ไม่ให้”  
- รายงานผลการด าเนินงานในที่
ประชุมประจ าเดือน ธันวาคม 
2564 และ เดือนกันยายน 
2565 

ควรขับเคลื่อนนโยบาย  นโยบาย 
“No  Gift  Policy  ไม่รับ  -  ไม่ให้”       
ให้เป็นรูปธรรม และ รายงานผลการ
ด า เนินงานในที่ประชุมพนักงาน
ประจ าเดือน กันยายน 2565 ในครั้ง
ต่อไป 

 



“การด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส” 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


