
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลวังชัย  รอบการปฏิบัติงาน  ต.ค.63 – มี.ค.64 

............................................................ 
 การรายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตามประเด็นที่ต้องพัฒนา 
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563เทศบาลต าบลวังชัย 
1.การป้องกันการทุจริต    

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนา ผลการพัฒนา 
1.การด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต 

เจตจ านงของผู้บริหาร   การแสดงเจตจ านงที่
ชัดเจน  และการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง 
ผู้บริหาร และพนักงาน รวม
ตลอดถึงการส่งเสริมให้มี
การด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
อย่างชัดเจน 

   นายชาติ มณีสา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ได้ก าหนด 
เจตจ านง แจ้งในที่ประชุมพนักงาน 
และได้ลงข้อมูลไว้ในเว็บไซด์
เทศบาล ในหัวข้อ 
สารจากปลัดเทศบาล 

 
 

2.การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต 

  ต้องการการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 2563 
และต้องมีรายละเอียดใน
การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

   มอบหมายให้มีหน่วยงาน
หลักเป็นผู้ประสานท าแผน
ความเสี่ยงในแต่ละกอง 
เพ่ือรวบรวมเป็นแผนของ
องค์กร  
และต้องมีการด าเนินการ
เป็นประจ าในทุกปี  เพื่อลด
ความเสี่ยงต่าง ๆ  

    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
มอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการด าเนินการ   ได้จัดท า
เรียบร้อย พร้อมได้ลง
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์แล้ว  
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนา ผลการพัฒนา 
3.แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

  แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี  พ.ศ.
2563  
  การรายงานก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี
รอบ 6 เดือน 
    รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี ในปี พ.ศ.
2562 
 

      ต้องจัดท าแผนป้องกัน
การทุจริตประจ าปี พ.ศ.
2564 
    จัดท ารายงานการ
ด าเนินการประจ าปี ในรอบ 
6 เดือน (ต.ค.63 ถึง  
มี.ค.64). 
   ท ารายงานผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ.2563) 

     นิติกร  ได้ท าแผน พ.ศ.
2561-2564 แล้ว 
 
    มีการรายงานผล รอบ6เดือน 
ส าหรับ รอบ ต.ค.63- มี.ค.64
และ รายงานผลในปี 2563 
เรียบร้อย 

4.มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

   มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 

   ต้องก าหนดมาตรการ
ความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน และประกาศให้
ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ทราบ เพื่อปฏิบัติ โดยการ
น าเอาผลการท างานในปีที่
ผ่านมา มาวิเคราะห์ เพ่ือการ
พัฒนา และก าหนด
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ 
ปฏิบัติ  รายงาน และติดตาม
ผล 
    แสดงผลการด าเนินงาน  
ที่เป็นการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นการ
ด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 

    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
ด าเนินการเรียบร้อยโดยน าผลการ
ประเมิน จาก ITAS ปี 2563 
มาท าการวิเคราะห์ และก าหนด
ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
     มีการด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซด์เทศบาล 
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2.การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนา  ผลการพัฒนา 
1.ข้อมูลพื้นฐาน -โครงสร้าง 

-ข้อมูลผู้บริหาร 
-อ านาจหน้าที่ 
-แผนยุทธศาตร์ หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
-ข้อมูลการติดต่อ 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   ต้องการลงข้อมูลในเว็บ
ไซด์เทศบาล 
(www.tbwangchai.go.th) 
ตามประเด็นการประเมิน
โดยครบถ้วนในทุกหัวข้อ 

    ลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ 
ครบถ้วนในทุกหัวข้อ 
    โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจ
หน้าที่ 

 
     แผน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมาย  

 
2.ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์    ข่าวการท างาน หรือข้อมูล
ใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  หรือการ
ให้บริการ  ให้ทุกกองฝ่ายลง 
ประชาสัมพันธ์ ทั้งในเว็บไซด์  
และในเฟสบุ๊ค เทศบาล  
เพ่ือให้ประชาชนรับรู้โดยทั่ว
กัน 

    ช่องทางการเช่ือมโยงไปสงัคมออนไลน์อื่น 

  
เฟสบุ๊คเทศบาล  
“ทต.วังชัย อ าเภอน้ าพอง” 

 
 

  

http://www.tbwangchai.go.th/
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนา  ผลการพัฒนา 
3.การปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล 

Q&A 
 
 
 
 
  
 
 
 
Social Network 

    ให้ผู้รับผิดชอบในการลง
ข้อมูลในเว็บไซด์  แสดง
ต าแหน่งบนเว็บไซด์ 
ที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลได้  และ
หน่วยงานต้องสื่อสารให้
ค าตอบกับผู้สอบถามได้  
เป็นลักษณะการสื่อสารสอง
ทาง 
     ต้องแสดงต าแหน่งบน 
เว็บไซด์ของหน่วยงานที่
สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
ทต.วังชัย ได้  เช่น เฟสบุ๊ค 

     ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
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3.การปรับปรุงการท างาน 
เป็นการประมวล และวิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้ท าการให้ความเห็น ในเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้อง 

ให้ ทต.วังชัย ปรับปรุงดังนี้ 
 1.การชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 2.การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน /การให้บริการให้ดีขึ้น 
 3.การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน /การให้บริการที่ดีข้ึน 
 4.การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน / การให้บริการของหน่วยงาน 
 หัวข้อการปรับปรุงการท างาน ต้องมีการน าเข้าที่ประชุมพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับรู้และท าการ 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องการตอบค าถาม  การให้บริการ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการประเมิน และพัฒนาการให้บริการ โดยการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของ 
งานบริการด้านต่าง ๆ และให้รายงานให้ผู้บริหารทราบทุกรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 
 ผลการพัฒนาการปรับปรุงการท างาน  
 ในการท างานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผู้บริหาร ได้ให้พนักงานท าแผนปฏิบัติงานของแต่ละคน เพ่ือ 
ก ากับการท างานและเป็นตัวชี้วัดการท างานของแต่บุคคล พร้อมทั้งเป็นการติดตามการท างานตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ.2564 ด้วย และมีการน าเข้าชี้แจงในที่ประชุมพนักงานเป็นประจ า   
 ส่วนการบริการ ได้มีการท าประเมินความพึงพอใจในงานบริการ และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ 
ดังนี้ 
 สถิติงานพัฒนาชุมชน 
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 สถิติการบริการงานทะเบียนราษฎร์ 

 
 
 การประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 ส่วนการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ได้เปิดกว้างขึ้น  นอกเหนือจากการจัดประชาคม /ประชุม 
เพ่ือขอความคิดเห็นแล้ว  ยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์  ทางเว็บไซด์ ได้ด้วย 
ในหัวข้อ  “ช่องทางรับฟังความคิดเห็น”  และ “แจ้งเบาะแสการร้องเรียนทุจริต” 
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 ทั้งนี้เมื่อการด าเนินการ และพัฒนาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีผลเป็นรูปธรรม  และต้องสามารถท าการ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ จึงถือว่าผลการพัฒนานั้นๆ บรรลุผล 
 
                  สุขใจ  สิริจงวัฒนา       ผูร้ายงานผล 
     (นางสุขใจ   สิริจงวัฒนา) 
        หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 
 
 
 

   


