
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของส านักงานเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ.2565 

 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 และได้ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของส านักงานเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง 
 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. การปรับปรุงระบบการ
ท างานและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายใต้
แนวทาง “Smart Buketa” 

1. จัดตั้งศูนย์ Smart Buketa  
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงาน
ประจ าศูนย์ Smart Buketa 
3. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ Smart 
Buketa ให้มีความรู้ครอบคลุมทุกงานบริการ 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ประจ าหมู่บ้าน 
5. ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของ
เทศบาล ผ่านที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน 
และจัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ประจ าเดือน
ไปยังประชาชนทางไปรษณีย์ 
6. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบการประเมินความพึง
พอใจ 

ส านักปลัด ตลอดปี 
งบประมาณ 
พ.ศ 2565 

1. ออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์ Smart Buketa 
2. ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ฯ 
3. ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน 
4. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 
5. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ให้บริการ
ประชาชนครอบคลุมทุกงานบริการ ณ ศูนย์ 
Smart Buketa 
6. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ผ่าน
ที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน และ
จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ประจ าเดือนไป
ยังประชาชนทางไปรษณีย์ 
7. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน 

- ควรจัดให้มีการ
อบรมและประเมิน
ความรู้และ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
อย่างสม่ าเสมอ 
 
- น าข้อเสนอแนะ
ของประชาชนมาใช้
ในการปรับปรุงระบบ
การท างานและการ
สื่อสารเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนให้ได้มาก
ที่สุด 



มาตรการ/แนวทาง 
 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของ
เทศบาล 

1. แต่งต้ังผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน 
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน ในการ
ด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล เช่น 
- คกก.พัฒนา เทศบาล 
- คกก.ติดตามและประเมินผลแผน 
- คกก.ตรวจการจ้าง 
- คกก.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
- คกก.ช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะท างาน
ในการด าเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมติดตามและประเมินผล 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

ตลอดปี 
งบประมาณ 
พ.ศ 2565 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม/คณะท างาน 
2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างาน ก่อนและหลังการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม 
 

- ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการ หรือ
คณะท างาน จาก
ผู้แทนหน่วยงานที่มี
ความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับงานนั้นๆ 
 
- ควรน าความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะของ
ประชาชนมาใช้ใน
การด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมในครั้ง
ต่อๆไป 

3. การเพิ่มคุณภาพการ
ด าเนินงาน 

1. มอบหมายให้พนักงานทุกคนจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของตนเอง 
2. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชน
ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล 
3. ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ทุกคน 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ภายใน มี.ค. 
65 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
2. เผยแพร่คู่มือฯ ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล 
3. ประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด 

- ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติให้มีความ
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 



4. การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ
และหลากหลาย 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส าหรับการ
ประเมิน ITA 
2. คณะท างานจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่
ประชาชนควรทราบ ให้ครบถ้วนทุกประเด็น
การประเมินทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
3. ติดตามและประเมินผล 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

ก.พ. 65 
ถึง 

พ.ค. 65 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2.จัดท าแลเผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชนควร
ทราบอย่างครบถ้วน 
3.ติดตามผลการประเมินITA 

ควรน าผลการ
ประเมินITAมาใช้
ประเมินITAมาใช้ใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนิน
ของเทศบาล 

 


