
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตามท่ีได้ด าเนินการผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระอาจารย์ ปีงบประมาณ 
2564 และก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการก าหนดการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะ เวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1. จัด
กิจกรรม
เสริมสร้างการ
มีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร
และพนักงาน
ในการป้องกัน
และต่อต้าน
การทุจริต 

1.เสริมสร้างฐานคิด 
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัว และประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการ
จัดอบรม / จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2.ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค.-ก.ย.65 1. จัดประชุมปลูกฝัง
ความคิด แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม 
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.  65 
2. จัดท าสื่อการ 
ประชาสัมพันธ์นโยบาย
No give policy ให้แก่
บุคลากรทุกฝ่ายทราบ  
3. จัดประชุมชี้แนวทาง
ปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.  65 
 โดยมีบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน 
 
 
 
 

หากมีบุคลากร 
บรรจุ/โอน/ย้าย
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น เข้ามา
ในหน่วยงาน 
ควรให้      
ส านักปลัดฯ 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 



2. การปรับปรุง
ระบบการ
ท างาน และการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการรับ
เรื่องราว
ร้องเรียนการ
ทุจริตแบบ 
“one stop 
service’ 
 

1. จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน
การทุจริต 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
 3. จัดอบรม จนท. 
5. ด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ผ่านทุก
ช่องทางการสื่อสารเป็น
ระยะๆ 
6. ส ารวจข้อมูลสถิติผู้
ร้องเรียน 

ส ำนกัปลดัฯ ตลอดปี  65 มีจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์การร้องเรียน
การทุจริตและ
ด าเนินการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่างๆของหน่วยงาน
และจัดท าข้อมูลสถิติผู้
ร้องเรียน 

  ควรมีการ
ปรับปรุงค าสั่ง
และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
ศูนย์ฯทุกปี
ทดแทนหากมี
การโอนย้าย
สับเปลี่ยน 

3. ปรับปรุง
และพัฒนาสื่อ
สารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

ปรับปรุงและพัฒนา
สื่อสารออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น เว็ปไซต์ 
ฯลฯ ให้ทันสมัย
ประชาชนสามารถเข้าถึง
สื่อดังกล่าวได้ง่ายมากข้ึน 

ส ำนกัปลดัฯ ตลอดปี  65 มีการจ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงเว็ปไซต์
หน่วยงานในเดือน
มีนาคมเพ่ือปรับระบบ
เมนูภายในให้ทันสมัย
และตรงตามเกณฑ์การ
ตรวจประเมิน ITA ปี 
65  
ท าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ขึ้น 

ควรมีการ
อัพเดต
ปรับปรุงเว็ป
ไซต์หน่วยงาน
ทุกปี 

4.ปรับปรุง
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารงาน
ภายในกอง 

แต่งตั้งคณะกรรมการท า
มาตรการ 
2.ประชุมคณะท างาน
เพ่ือจัดท ามาตรการ 
3. มอบหมาย/ส่วนงาน 
รับผิดชอบในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ระบบน้ าประปา 
 
 

กองชำ่งฯ ตลอดปี  65 จัดประชุมพนักงาน
ภายในกองมอบหมาย
งานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบพร้อมจัดท า
มาตรการติดตามผล
การปฏิบัติงานและมี
ค าสั่งมอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
พร้อมรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบใน
ที่ประชุมทุกเดือน 

ควรให้
ผู้อ านวยการ
กองช่างติดตาม
และควบคุมการ
ปฏิบัติงานเข้า
หน้าที่ในสังกัด
อย่างใกล้ชิด 

5. โครงการ
จัดท า
มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ท ามาตรการ 
2.ประชุมคณะท างาน
เพ่ือจัดท ามาตรการ 
3. มอบหมายให้ผ่าน/
กอง/ส านัก รับผิดชอบ
ในการด าเนินการ 

ส ำนกัปลดัฯ ม.ค. – เม.ย. 
65 

มีการจัดประชุม
คณะท างาน/จัดท า
มาตรการความเสี่ยงแต่
ละหน่วยงานและ
มอบหมายเจ้าหน้าที่
จัดท าแผนป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต

ควรเพิ่มอัตรา
เจ้าหน้าที่
ต าแหน่ง
นักวิชาการ
ตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือ
รับผิดชอบงาน



หน่วยงาน 
และวิเคราะห์
ความเสี่ยง
การทุจริต 

ประจ าปีลงในเว็ปไซต์
หน่วยงาน 

ควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน
โดยตรง 

 


