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รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวดัสระแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------- 

ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  และได้ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้  

 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างฐาน
ความคิดการแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตัวและ
ประโยชนส์่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐานคดิ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนรวม ใน
รูปแบบการจดัอบรม /
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค ์
2. ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการยืมใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

ส านักปลดัฯ ก.พ. 64 -  
มี.ค. 64 

1. จัดกิจกรรมอบรมปลูกฝังฐาน
ความคิดการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
เมื่อวัน 23 มีนาคม 2564 
2. จัดท าสื่อแผ่นพับ คู่มือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประชาสัมพันธ์
แก่บุคลากรทุกฝ่ายของเทศบาล 
เมื่อ 5 ก.พ. 2564  
3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เมื่อวันท่ี 25 มี.ค. 2564  โดยมี
บุคลากรของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
เข้าร่วมประชุมครบทุกคน 

หากมีบุคลากร
บรรจุ หรือ
โอนย้ายเข้ามาใน
หน่วยงาน 
มอบหมายให้งาน
การเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
อ านวยการ ส านัก
ปลัดเทศบาล แจ้ง
ให้ทราบถึง
มาตรการต่างๆ 
ของเทศบาล ด้วย 

2. การปรับปรุงการ
พัฒนาหน่วยงาน การ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน  การปรับปรุง
การพัฒนาหน่วยงาน 
รวมทั้งการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ี ให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
สมัยใหมม่าใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงคุณภาพการ
ด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอน
การให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสื่อสาร จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของเทศบาลให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมี
การปฏสิัมพันธ์แลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 

ส านักปลดัฯ 
และทุกกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 64 – 
เม.ย. 64 

1. การปรับปรุงวัสดุ ครุภณัฑ์ และ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน ให้ดีมากยิ่งข้ึน 
2. มีการให้บริการยื่นค าร้องขอรับ
บริการตา่งๆ ผ่านระบบออนไลน์ 
ทางหน้าเว็บไซด์ของเทศบาล หัวขอ้ 
E-Service และ เพจเฟซบุค๊ 
ประชาสมัพันธ์เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ ทางกล่องข้อความ (Inbox) 
3. มีช่องทางให้แสดงความคิดเห็น
ผ่านระบบออนไลน์ ทางหน้าเว็บ
ไซด์ของเทศบาล และ เพจเฟซบุ๊ค 
ประชาสมัพันธ์เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ ทางกล่องข้อความ (Inbox) 
เพื่อให้เทศบาลได้พัฒนาปรับปรุง
การท างานเพื่อให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของประชาชน 

ควรเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการ
ประชาชนผ่านทาง
ระบบออนไลน์ 
หรือน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการ
ให้บริการ 

 



2 
 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

 3. ปรับปรุงระบบการ
ท างาน สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตัิงาน
อย่างเป็นระบบ และ
ส่งเสริมให้ผูร้ับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมสี่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 

    

3. การส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

1. ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน
ให้คลอบคลมุครบถ้วนทุก
ประเด็น  
2. จัดประชุมชี้แจงสรา้ง
ความเข้าใจกับทุกกอง  
โดยมีการติดตามรายงาน
ผลความก้าวหน้าเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในปีต่อไป 

ส านักปลดัฯ  ธ.ค. 63 –  
ม.ค. 64 

1. ไดด้ าเนินการก าหนดมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
จ านวน 8 มาตรการ และ
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 
2563 
2. ได้แจ้งมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต จ านวน 8 
มาตรการ ให้แต่ละกองทราบและ
ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ 

ประชาสมัพันธ์
การก าหนด
มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต จ านวน 8 
มาตรการ ในเว็บ
ไซด์เทศบาล และ
ประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรของ
เทศบาลทุกคน
ทราบผ่านทาง
กลุ่มไลน์ ต่างๆ 
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กิจกรรมอบรมปลูกฝังฐานความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  
เมื่อวัน 23 มีนาคม 2564 เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมปลูกฝังฐาน

ความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันให้ได้อย่างเด็ดขาด ไม่น ามาปะปนกัน ไม่เอา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ  โดย นางสาวฑิฆัมพร  ภูกาบขาว  นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน” 
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จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์โดยจัดท าสื่อแผ่นพับ คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
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จัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของ เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
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การปรับปรุงกระบวนการท างาน การเพิ่มช่องทางให้บริการยื่นค าร้องขอรับบริการต่างๆ ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
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