
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการ    
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลต าบลป่าซาง ดังนี้ 

แนวทาง/มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

๑. การปรับปรุงระบบ
การท างานและการ
เพิ่ม ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร ภายใต้แนวทาง 
“Smart Bannoi” 

๑. จัดต้ังศูนย์ Smart Bannoi  
๒. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ฯ 
๓. จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย ์Smart 
Bannoi ให้มีความรู้ ครอบคลุมทุกงาน
บริการ  
๔. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน  
๕. ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของ
เทศบาลผ่านท่ีประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บ้าน และจัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์
ประจ าเดือน ไปยังประชาชนทางไปรษณีย์  
๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าท่ี ผ่านระบบการประเมินความ
พึงพอใจ 

ส านักปลัด ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. ออกค าส่ังจัดต้ังศูนย์ Smart Bannoi 
๒. ออกค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
ประจ าศูนย์ฯ  
๓. ออกค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี 
ประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน  
๔. จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯ  
๕. เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯ ให้บริการ 
ประชาชนครอบคลุมทุกงานบริการ ณ 
ศูนย์ Smart Bannoi  
๖. เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ด าเนินการ 
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล 
ผ่านท่ีประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน 
และ จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์
ประจ าเดือนไปยังประชาชนทางไปรษณีย์ 
๗. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ 
ประชาชน 

- ควรจัดให้มีการอบรม
และประเมินความรู้และ 
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์อย่าง
สม่ าเสมอ 
- น าข้อเสนอแนะของ 
ประชาชนมาใช้ในการ 
ปรับปรุงระบบการ
ท างานและการส่ือสาร 
เพื่อตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน 
ให้ได้มากท่ีสุด 



 

แนวทาง/มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

๒. การเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของ
เทศบาล 

๑. แต่งต้ังผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน
เป็นคณะกรรมการหรือ คณะท างานในการ
ด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล เช่น 
- คกก.พัฒนาเทศบาล 
- คกก.ติดตามและประเมินผลแผน 
- คกก.ตรวจการจ้าง 
- คกก.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
- คกก.ช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น 
๒. จัดประชุมคณะกรรมการ และ
คณะท างานในการด าเนินงานโครงการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามและ 
ประเมินผล 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

ตลอดปี 
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ / 
คณะท างาน 
๒. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ / 
คณะท างาน ก่อนและหลังการด าเนิน 
โครงการหรือกิจกรรม 

- ควรแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
หรือคณะท างานจาก
ผู้แทนหน่วยงานท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
งานนั้นๆ 
- ควรน าความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะของ
ประชาชนมาใช้ในการ
ด าเนินโครงการ 
หรือกิจกรรมในครั้ง
ต่อๆไป 

 

  



แนวทาง/มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

๓. การเพิ่มคุณภาพ
การ 
ด าเนินงาน 

๑. มอบหมายให้พนักงานทุกคนจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีของตนเอง 
๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชน
ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ 
ของเทศบาล 
๓. ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
และระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของพนักงานทุกคน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  

ภายใน มี.ค. 
๖๔ 

๑. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
๒. เผยแพร่คู่มือฯ ผ่านเว็บไซต์ขอเทศบาล 
๓. ประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด 

- ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติให้มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

๔. การเปิดเผยข้อมูล 
ท่ีส าคัญและ
หลากหลาย 

๑. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานส าหรับ
การประเมิน ITA 
๒. คณะท างานจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลท่ี
ประชาชนควรทราบให้ครบถ้วนทุกประเด็น
การประเมินทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
๓. ติดตามและประเมินผล 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

ก.พ. ๖๕ 
ถึง 

พ.ค. ๖๕ 

๑. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 
๒. จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลท่ีประชาชน 
ควรทราบอย่างครบถ้วน 
๓. ติดตามผลการประเมิน ITA 

- ควรน าผลการประเมิน 
ITA มาใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ด าเนินงานของเทศบาล 

 


