
รายงานผลการดำเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ของ เทศบาลตำบลหวยสกั ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ตามท่ีไดดำเนินการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลหวยสัก ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  และไดกำหนด

มาตรการ / แนวทางในการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยไดมี

การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ดังตอไปนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

1. มาตรการการ
สงเสริมความโปรงใส
ในการบริหารงาน
บุคคล 

1.ดำเนินการวิธีการ
บริหารงานบุคคลตาม
คณะกรรมการเทศบาล
จังหวัดและ
คณะกรรมการกลาง
เทศบาล กำหนด (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ตุลาคม 
2563 - 
มีนาคม 
2564 

เทศบาลฯ บริหารงาน
บุคคลตามระเบียบ
คณะกรรมการเทศบาล
จังหวัดและ
คณะกรรมการกลาง
เทศบาลกำหนด (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 

- 

2. มาตรามอบหมาย
อำนาจของนายก
องคการบริหารสวน
ทองถ่ิน 

1. ดำเนินการมอบหมาย
อำนาจของนายก
องคการบริหารสวน
ทองถ่ินแกรอง
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล หัวหนา
สวนราชการ โดยจัดทำ
เปนคำสั่ง เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ตุลาคม 
2563 - 
มีนาคม 
2564 

เทศบาลฯ จัดทำคำสั่ง
มอบหมายอำนาจของ
นายกองคการบริหาร
สวนทองถ่ิน แกรอง
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ  

- 

3. มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารจัดหาพัสดุการ
ใชประโยชนของ
ทรัพยสินของทาง
ราชการโดยใหยึดถือ
และปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบท่ี
เก่ียวของอยาง
เครงครัด 

1. ดำเนินการใหจัดทำ
แผนการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจำป พ.ศ. 2564 
2. ดำเนินการประกาศ
การจัดซ้ือจัดจาง ตาม 
พรบ. และระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
3.ดำเนินประกาศผลการ
จัดซ้ือจัดจางประจำป 
พ.ศ. 2563 
4. การควบคุมการใชรถ
สวนกลางของเทศบาล 
โดยมอบหมายให 
หัวหนาสวนราชการ 
กำกับดูแล  

ทุกสวน
ราชการ 

ตุลาคม 
2563 - 
มีนาคม 
2564 

1. เทศบาลฯ จัดทำ
แผนการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจำป พ.ศ. 2564 
2. เทศบาลฯ ประกาศ
การจัดซ้ือจัดจาง ตาม 
พรบ. และระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
3.เทศบาลฯ ประกาศ
ผลการจัดซ้ือจัดจาง
ประจำป พ.ศ.2563 
4. เทศบาลฯ ควบคุม
การใชรถสวนกลางของ
เทศบาล โดย
มอบหมายใหหัวหนา
สวนราชการกำกับ 
ดูแล  

- 



- 2 – 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

3. การตั้งศูนยรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตของ
เทศบาลตำบลหวยสัก 

1. เทศบาลตำบลหวยสัก
จัดตั้งศูนยรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตของ
เทศบาลตำบลหวยสัก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ตุลาคม 
2563 - 
มีนาคม 
2564 

เทศบาลฯ มีชองทาง
การรบเรื่องรองเรียน
การทุจริตของเทศบาล
ตำบลหวยสัก  
1. เว็บไซดเทศบาล 
แบนเนอร รองเรียน 
รองทุกข 
2. เฟชบุคหนวยงาน
ของเทศบาล 
3. ไลนเทศบาล 

- 

4. การประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงาน ดวยความ
ระบบคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

1. เทศบาลตำบลหวยสัก
ประกาศเจตจำนงสจุริต
ในการบริหารงาน ระบบ
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานของ
ภาครัฐ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ตุลาคม 
2563 - 
มีนาคม 
2564 

เทศบาลฯ ดำเนินการ
ประกาศเจตจำนง
สุจริตในการ
บริหารงานโดยให
ผูบริหาร หัวหนาสวน
ราชการ และพนักงาน
เทศบาล เซ็นชื่อ เพ่ือ
รับทราบเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานดวย
ระบบคุณธรรมและ
ความโปรงใส 

 

5. ประกาศเรื่อง
รายงานงบแสดงผล
การดำเนินงานรายไตร
มาส ประจำป พ.ศ 
.2564 

1. เทศบาลตำบลหวยสัก 
ประกาศรายงานงบ
แสดงผลการดำเนินงาน
รายไตรมาส ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

กองคลัง ตุลาคม 
2563 - 
มีนาคม 
2564 

เทศบาลตำบลหวยสัก 
ประกาศรายงานงบ
แสดงผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาส 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือความ
โปรงใส ตรวจสอบได
จากประชาชน 

 

6. ประกาศแผน
ดำเนินงานการใชจาย
งบประมาณ ดังนี ้
1. เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ. 2564 
2. แผนปฏิบตัิการ 5 ป  
3. แผนดำเนนิงาน พ.ศ. 
2564 
4. รายงานผล
ดำเนินงาน พ.ศ. 2563  

เทศบาลตำบลหวยสัก  
ประกาศและเผยแพรบน
เว็บไซดเทศบาล 
1. เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. 
2564 2. แผนปฏิบัติการ 
5 ป  
3. แผนดำเนนิงาน พ.ศ. 
2564 
4. รายงานผลดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ตุลาคม 
2563 - 
มีนาคม 
2564 

เทศบาลตำบลหวยสัก 
ประกาศแผน
ดำเนินงานการใชจาย
งบประมาณ เพ่ือความ
โปรงใส ตรวจสอบได
จากประชาชน 

 



 


