
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส  

ของเทศบาลต าบลกงรถ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของเทศบาลต าบลกงรถ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และได้

ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลต าบลกงรถ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลกงรถได้ด าเนินการขับเคลื่อน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1. การเปิดเผยข้อมูลที่
ส าคัญและหลากหลาย 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส าหรับการ
ประเมิน ITA 
2. คณะท างานจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่
ประชาชนควรทราบให้ครบถ้วนทุกประเด็น
การประเมินทางเว็บไซต์ 
 3. ติดตามและประเมินผล 

ส านักปลัดฯ ก.พ.65 
ถึง 

พ.ค.65 

1.ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2.จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบอย่างครบถ้วน 
3.ติดตามผลการประเมิน ITA 

ควรน าผลการประเมิน 
ITA มาใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการดาเนินงาน 
ของเทศบาล 

2. จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการ 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท ามาตรการ 
3. มอบหมายให้ฝ่าย/กอง/ส านักฯ รับผิดชอบ
ในการด าเนินการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค.-มี.ค. 
65 

1.ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท า
มาตรการ 
3.เผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานบน
เว็บไซต์ของเทศบาล 

หากมีบุคลากรบรรจุ/โอน/ย้าย 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ามาในหน่วยงาน
ให้ส านักปลัดฯ แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่างๆ ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
3.การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลกงรถ 

1. แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน เป็น
คณะกรรมการหรือคณะงาน ในการด าเนินงาน
ต่างๆ ของ เทศบาล เช่น 
- คกก.สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
- คกก.จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
- คกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
- คกก.ช่วยเหลือประชาชน 
-คกก.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
-คกก.คัดเลือกบุคคลเป้าหมายในการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เป็นต้น  

2. จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะท างาน 
ในการด าเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วม
ด าเนินการ ร่วมติดตามและประเมินผล 

ส านักปลัดฯ 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

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

-ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ 
หรือคณะท างาน จากผู้แทน 
หน่วยงานที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานนั้นๆ 
-ควรน าความคิดเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะของประชาชน 
มาใช้ในการด าเนินโครงการ 
หรือกิจกรรมในครั้งต่อๆไป 

4.การเพิ่มคุณภาพ
การด าเนินงาน 

1. มอบหมายให้พนักงานทุกคนจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของตนเอง 
2. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชน
ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล 
3. ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานทุก
คน 

ทุกส่วนงาน ภายใน 
มี.ค.65 

1.ทุกส่วนงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ที่ให้บริการประชาชน 
2.เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานบนเว็บไซต์
ของเทศบาล 

-ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติ 
ให้มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
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การด าเนินงานด้วยความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลต าบลกงรถ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกงรถ  วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. 

     นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกงรถ ร่วมกับผู้แทนผู้น าหมู่บ้าน ผู้แทนประชาชน ข้าราชการ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ  ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือก

บ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีฐานะยากจนเทศบาลต าบลกงรถ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลกงรถ  เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป 

     จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต  วันพุธ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. 

     นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกงรถ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ได้ประชุมพนักงานเทศบาล ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

เพ่ือรับทราบปัญหา แนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มอบนโยบายมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส นโยบายไม่รับของขวัญหรือของก านัลจากการปฏิบัติ

หน้าที่ (No Gift Policy)  การก าหนดมาตรการเพ่ือจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกงรถ 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  วันที่ 18 มีนาคม 2565  เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย  นางวงเดือน  ศิริวงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลกงรถ  ร่วมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจ้าง  ได้จัดกิจรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกงรถ  อ าเภอ 

ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  โดย นายกเทศมนตรีต าบลกงรถ ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลกงรถ  เพ่ือร่วมใจการต่อต้านทุจริต

คอรัปชั่น  การบริหารงานเทศบาลโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 


