
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  จากผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวงที่แสดงถึงจุดแข็งและจุดที่
ต้องพัฒนาของหน่วยงาน จึงน ามาสู่การจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานจะมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่เป็นจุดที่ต้องพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน 5 ตัวชี้วัด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ (IIT) 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับ คุณภาพของ
งาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
และการท างาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุม เรื่องความเป็นธรรม
ในการประเมินเพ่ือเพ่ิมความ
ตระหนัก ให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (IIT) 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ทราบ 

จัดท าบันทึกข้อความ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

งานวิเคราะห์
นโยบายฯ  
ส านักปลัด 

-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเอง 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ 
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานรับทราบ 

งานวิเคราะห์
นโยบายฯ  
ส านักปลัด 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (IIT) 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ 
ถูกต้อง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 

 

-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดท าประกาศข้อปฏิบัติ ใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้บุคคลภายในและภายนอก 
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 

 

การก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT) 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
การจัดท านโยบายหรือ
แผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(1) จัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(2) รายงานการด าเนินการ
ตามแผน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

การจัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

จัดท าประกาศหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - การสรรหาและคัดเลือก  
   บุคลากร 
 - การบรรจุและแต่งตั้ง 
   บุคลากร 
 - การพัฒนาบุคลากร 
 - การประเมิดผลการ 
   ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 - การให้คุณโทษและการ 
   สร้างขวัญก าลังใจ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

การจัดท ารายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

จัดท ารายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (OIT) 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
มีการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการทุจริต 
 

(1) จัดท าการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตและมาตรการ
ในการจัดการความเสี่ยง 
(2) รายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 

ส านักปลัด 
 

-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

มี ก า รจั ดท า มาตรกา ร
ส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 
 

(1) จัดท ามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 
(2) รายงานการด าเนินการ
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 

ส านักปลัด 
 

 

2. การด าเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  จากมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานซึ่งมุ่งเน้นไปที่
ตัวชี้วัดที่เป็นจุดที่ต้องพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน 5 ตัวชี้วัด  น ามาสู่การด าเนินการตาม
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ (IIT) 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงานรวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการท างาน  
 
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าเรื่องความเป็นธรรมใน 
การประเมินเพ่ือเพ่ิมความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันในที่ประชุมพนักงาน
ประจ าเดือนเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เกี่ยวกับความเป็นธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
  

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (IIT) 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

บันทึกข้อความแจ้งเวียนแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ส่วนราชการทราบ 

งานวิเคราะห์นโยบายฯ 
ส านักปลัด 

เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเอง 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
รับทราบ 

บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวงมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

งานวิเคราะห์นโยบายฯ 
ส านักปลัด 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (IIT) 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เรื่อง ข้อปฏิบัติในการ
ยืมทรัพย์สินของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 

 
การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดท าประกาศข้อปฏิบัติ ในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการป้องกัน
การใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 

 

การก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT) 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท านโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(1) จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
(2) รายงานการด าเนินการตามแผน 

งานการเจ้าหน้าที่จัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการด าเนินการตาม
แผน 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

การจัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จัดท าประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่จัดท าประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามขั้นตอน/วิธีการที่
ก าหนดไว้ในมาตรการฯ 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 
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 - การพัฒนาบุคลากร 
 - การประเมิดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 - การให้คุณโทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

การจัดท ารายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

จัดท ารายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

งานการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (OIT) 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต 
 

(1) จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยง 
 
 
(2) รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 

(1) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
(2) รายงานการด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส านักปลัด 
 

มีการจัดท ามาตรการส่งเสริมความ
โปร่ ง ใสและป้องกันการทุจริ ต
ภายในหน่วยงาน 
 

(1) จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 
 
 
(2) รายงานการด าเนินการตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 

(1) รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และแนวทางการน าผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
(2) รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
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เอกสารแสดงผลการด าเนินการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ (IIT) 

ภาพการประชุมพนักงานประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในท่ีประชุม
พนักงานประจ าเดือนเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

ภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการเน้นย้ าในเกี่ยวกับความเป็น
ธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (IIT) 

บันทึกข้อความแจ้งเวียนแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ส่วนราชการทราบ 

 

บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งหลวงมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (IIT) 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (IIT) 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (OIT) 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (OIT) 

รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (OIT) 

รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 

 

 
 


