
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเวียงฝาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเวียงฝาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเวียงฝางใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการด าเนินการขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลเวียงฝาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. มาตรการ
เผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

ให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร โดยอย่างน้อยให้
เผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะ
หรือประเภทข้อมูล ดังน้ี 
- ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงาน 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- เว็บลิงค์เชื่อมโยงไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- บริการประชาชน เช่น 
คู่มือประชาชน ช่องทางรบั
เรื่องร้องเรียน กระดานถาม-
ตอบ แหล่งเรียนรู้ข้อมูล
เบื้องต้น 
- กฎระเบียบข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง กฎหมาย 
พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน 
มาตรการ คู่มือ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
- ข้อมูลการบริการ แสดง
ข้อมูลการบริการตามภารกิจ
ของหน่วยงานพร้อม
ค าอธิบายข้ันตอนการ
บริการโดยแสดงข้ันตอนการ
บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน 
- แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ 
เช่น เอกสารแบบฟอร์มต่าง 
ๆ ของหน่วยงาน 

- ส านักปลัด 
เทศบาล 

ก.พ. 64 
ถึง  

เม.ย. 64 

1. มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ี ดูแลการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
2. มีการปรับปรุงและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร บนเว็บไซต์ 
และศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ฯ 

การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ควรท่ีจะ
ตรวจดูได้
อย่างสะดวก 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2. มาตรการ
ให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 

- เปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานไม่
ว่าจะเป็นไปลักษณะการ
เข้าร่วมในการจัดท า
แผนงาน การวางแผน 
หรือการด าเนินงาน 
- รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็น
ประกอบการตัดสินใจ 

- ส านักปลัด 
เทศบาล 

ก.พ. 64 
ถึง  

เม.ย. 64 

1. การประชุมหารือการ
จัดงานถนนคนเดิน
เทศบาลต าบลเวียงฝาง 
ในวันจันทร์ ท่ี 12 
ตุลาคม 2563  
2. การประชุม
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผน พัฒนา
เทศบาลต าบลเวียงฝาง 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563  
3. กิจกรรมการจัดเวที
ประชาคมระดับชุมชน/
ต าบลเพ่ือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2564)ของ
เทศบาลต าบลเวียงฝาง 
อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่  
วันที่ 2-16พฤศจิกายน 
2563 
4. ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุน
และคณะกรรมการ
พัฒนาการจัดท าแผน 
พัฒนาของเทศบาล
ต าบลเวียงฝาง วันที่ 17 
พฤศจิกายน 2563 
5. การประชุมและ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผน พัฒนาเทศบาลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 

6. การประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ วันที่ 28 
มกราคม 2564 

 

ควรจัดให้มี
ช่องทาง
ออนไลน์เพ่ือให้
ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถร่วม
แสดงความ
คิดเห็นได้อย่าง
สะดวก 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3. มาตรการ
ส่งเสริม
ความ
โปร่งใสใน
การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด าเนินการบันทึก
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 
ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

1) กองคลัง 
2) เจ้าหน้าท่ี
พัสดุของทุก
กอง 

ก.พ. 64 
ถึง  

เม.ย. 64 

1 .บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน
ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย
ส า ร ส น เท ศ ข อ ง
กรมบัญชีกลางผ่าน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
(Thai Government 
procurement 
e-GP) ดังนี้ 
1 )จั ด ท า แ ผ น ก า ร
จัดซื้อจัดจ้าง 
2 )ก า ร จั ด ท า ร่ า ง
ขอบเขตของงานหรือ
ร า ย ล ะ เอี ย ด คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของ
พั ส ดุ ห รื อ รู ป แ บ บ
รายการก่อสร้าง 
3) จัดท ารายงานขอ
ซื้อขอจ้าง 
4) จัดท ารายงานผล
การพิจารณา 
5) ประกาศผลผู้ชนะ
การซื้อหรือจ้าง 
6) การท าสัญญา 
7) การบริหารสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรจัดให้มี
แนวทางการ
ด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ให้แต่ละกอง
ถือปฏิบัติ 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

4. มาตรการ
และ
แนวทาง
ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน
กรณีเกิด
การทุจริต
และ
ประพฤติมิ
ชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

1. จัดช่องทางให้
บุคลากร และประชาชน
ในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เกี่ยวกับการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 
2. จัดให้มีช่องทางการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนได้
ด้วยตนเอง และมีการ
รายงานผลการ
ด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 
3. เมื่อมีการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีกระบวนการ
จัดการแก้ไขโดยเร็ว และ
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการแก้ไขการ
ทุจริต พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข เผยแพร่ให้
บุคลากรและประชาชน
ทราบ 

1) งาน
ประชา 
สัมพันธ์ 
2) งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) งาน 
นิติการ 
 

ก.พ. 64 
ถึง  

เม.ย. 64 

1. จัดท าระบบรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เทศบาลฯ 
2. มอบหมายให้งาน
ประชาสัมพันธ์ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานนิติการ
รับผิดชอบ ดูแลการ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
โดยให้รายงานผลการ
ด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบทาง
โทรศัพท์หรือระบบ
ออนไลน ์
3. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ให้จัดท า
ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติ
มิชอบบน
เว็บไซต์ของ
เทศบาลฯ
แยกออกมา
เป็นช่อง
เฉพาะ 

5. มาตรการ
ป้องกันการ
รับสินบน 
 

จัดท ามาตรการการป้องกัน
การรับสินบน เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการป้องกันการรับ
สินบน การใช้อ านาจหน้าท่ี
การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับ
องค์กรธุรกจิเอกชน การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเน่ือง
เชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม 

- ส านักปลัด 
เทศบาล 

ก.พ. 64 
ถึง  

เม.ย. 64 

1. จัดประชุมช้ีแจง
มาตรการการป้องกัน
การรับสินบนที่
เทศบาลจัดท าขึ้นให้
บุคลากรได้ทราบ 
2. จัดให้มีช่องทาง
การร้องเรียน/การรับ
เบาะแสกรณี
เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ
สินบนหรือประโยชน์
อื่นใด 

ให้ก าหนด
และปรับปรุง
กลไกการ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการ
รับสินบนอยู่
เสมอ 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

6. มาตรการ
ป้องกันการ
ขัดกัน
ระหว่าง
ผลประโยช
น์ส่วนตนกับ
ผลประโยช
น์ส่วนรวม 

1. สร้างฐานความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์
ส่วนตัว 
2. จัดท าแนวทางปฏิบัติ/
ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การยืม
ทรัพย์สินของราชการท่ี
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

1) งานนิติ
การ 
2) งานพัสดุ
ส านักปลัดฯ 
3) หัวหน้า
ส านักปลัดฯ 

ก.พ. 64 
ถึง  

เม.ย. 64 

1. ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ท่ีจัดท าขึ้นบน
เว็บไซต์เทศบาล 
2. จัดประชุมช้ีแจง
แนวทางปฏิบัติใน
การยืมใช้ทรัพย์สิน
ของเทศบาล 

แจ้งให้
บุคลากรท่ีเข้า
มาท างานใหม่
ทราบถึง
มาตรการฯ
ของ
หน่วยงาน 

7. มาตรการ
ตรวจสอบ
การให้ดุลย
พินิจ 

1. ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับช้ันปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ก ากับดูแล 
และติดตามการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ ค าส่ัง 
หลักเกณฑ์อื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
2. ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของ
การปฏิบัติงานท่ีแสดงถึง
กระบวนการ ข้ันตอน 
ระยะเวลา การ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

ทุกส านัก/
กอง 

ก.พ. 64 
ถึง  

เม.ย. 64 

1. ผู้ปฏิบัติงานมีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หลักเกณฑ์อื่นใด ท่ี
เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน หรือไม่
เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
ของการปฏิบัติงาน ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
เพ่ือให้ส่วนงานที่
เก่ียวข้องด าเนินการหา
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ 
เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหา และป้องกันต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

2. ผู้บังคบับัญชาแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติงานปรับปรงุ
กระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพถูกต้อง
เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
ของการปฏิบัติงาน 

เมื่อมีปัญหา
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้
ด าเนินการ
ส ารวจ 
วิเคราะห์ 
ตรวจสอบ
และจัดการ
ความเส่ียง ให้
ครอบคลุมถึง
การ
ด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ 
ประกาศ 
ข้อบังคับ 
ค าส่ัง
หลักเกณฑ์อื่น
ใดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการ
ปฏิบัติงาน 

 

 


