
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี    

ที ่ ลบ 52006/                                              วนัที ่   26    เมษายน  2564    

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองลพบุรี  
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
 

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี 
 
  ตามท่ีเทศบาลเมืองลพบุรี  ได้รายงานผลการดำเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในการประชุมคณะทำงานเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของเทศบาลเมือลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันอังคารที่  20  เมษายน   2564  เวลา  
09.30  น. โดย นายนิทัศน์  ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้รายงานผลการ
ดำเนินมาตรการดังกล่าว  เป็นบันทึกข้อความด้วย นั้น 

  การนีเ้ทศบาลเมืองลพบุรี  ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมือง
ลพบุรี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
   
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินการ 

1.  ให้พัฒนา
คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้าน
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
และส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

กองวิช าการ
และแผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

1. ให้ น.ส.หนึ่งฤทัย ช่วยพันธ์ 
และ นางสาวเบญจพร ช่วยให้สม 
รวบรวมคู่มือมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน และอับโหลด
ขึ้นเว็บไซต์หลัก 
https://www.lopburicity.com 
ให้เป็นปัจจุบัน และครบทุก
กระบวนงาน ซึ่งได้จัดทำเรียบร้อย
แล้ว 
2. ให้พนักงานเทศบาลเมือง

ลพบุรี  เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร E-form  กับ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น รุ่นที่ 2  เพื่อพัฒนา
ความรู้ต่อไป 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
- ให้อัปเดตข้อมูลทุก
กระบวนงานผ่านเว็บไซต์
หลักให้เป็นปัจจุบันทุก
กระบวนงาน 

ก อ ง วิ ช า ก า ร
และแผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

1. ให้นางจุฑาวรรณ 
คณโทมุข และ นางสาว
รื่นกมล คะนึงเหตุ เป็น
ผู้ช่วย รวบรวมข้อมูล
กิจกรรม/งานต่าง ๆ 
ของ เทศบาลเมืองลพบุรี  
อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หลัก
ให้เป็นปัจจุบัน  ซึ่งได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. ให้นางสาวธนันรดา 
มาอินทร์ รวบรวมข้อมูล
กิจกรรม/งานต่าง ๆ 
ของ เทศบาลเมืองลพบุรี 
อัปโหลดขึ้นเฟสบุ๊คให้
เป็นปัจจุบัน  ซึ่ง
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้คำแนะนำในการ
พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 
-  โดยจัดทำกล่องรับฟัง
ค ว า ม คิ ด เห็ น บ ริ เ ว ณ
ด้านหน้า สำนักงาน   
-  ให้พนักงานทุกคนยิ้ม
แย้มแจ่มใส และบริการ
ประชาชนดุจญาติมิตร 

สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2564 

1. ให้นางสาวพิมพ์กมน 
ชลนทีสวัสดิ์ ดูแลกำกับ
การประชาสัมพันธ์
ข้อความ  รูปภาพ  และ
ข้อมูลข่าวสารภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 
(เกาะติดข้อมูลข่าวสาร 
เช่นโควิด 19)  และ
ประชาสัมพันธ์ในเฟสบุ๊ค 
เทศบาลเมืองลพบุรี   
2. ให้นางสาวธนันรดา 
มาอินทร์  เปิดกล่องรับ
ฟังความคิดเห็นเป็น
ประจำทุกวัน 
 
 
 
 



    มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 

4.  ต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์
ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- ให้กำหนดผู้รับผิดชอบ
ดูแลเว็บไซต์อย่างน้อย 3 
คน 
- จัดให้มีการบริการ         
E-service  ในเว็บไซต์
อย่างน้อย 3 กระบวนงาน 

ก อ ง วิ ช า ก า ร
และแผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการเป็น
ผู้ ดู แ ล เว็บ ไซต์  ใน ล ง
ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ  ข อ ง
เทศบาลดังนี้ 
1. นางสาวเบญจพร 
ช่วยให้สม ดูงานสำนัก
ปลัด และกองคลัง 
 *Admin1. 
2. นางสาวรื่นกมล 
คนึ่งเหตุ  ดูแล กอง
วิชาการฯ , และกอง 
การศึกษา*Admin 2 
3. นางสาวธนันรดา มา
อินทร์ ดูแลงาน สำนัก
การช่าง กองสาธารณสุข   
กองการประปา 
*Admin 3  
*** โดยให้ Admin ทั้ง 
3 คนช่วยกันดูงานแต่ละ
กองตามท่ีได้รับ
มอบหมายอย่าง
เคร่งครัด 

  จึงเรียนมาโปรดทราบ 
 
 

(นางสาวพิมพ์กมน ชลนทีสวัสดิ์) 
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 

 
ความเห็นของนายกเทศมนตรี.......................................................................... ........................................................... 
 

 
 

(นายนิทัศน์  ต้นจันทร์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

          นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี 


