
รายงานผลการดําเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส  

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  ตามที่ไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมิน ITA  ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 และไดกําหนดมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 

 

มาตรการ วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

1. เผยแพรขอมูล

แผนการใชจาย

งบประมาณ

ประจําป  

ตอสาธารณะ 

1. เผยแพรประสัมพันธ

แผนการใชจายงบประมาณ

ประจําป ผานชองทางที่

หลากหลาย เชน เว็บไซต 

สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ 

2. ทําหนังสือแจงเวียนให

บุคลากรในหนวยงานทราบ 

กองคลัง ม.ีค. 65 

ถึง 

เม.ย. 65 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

- 

2. จัดทําแผนการ

พัฒนาบุคลากร

ดานการฝกอบรม  

ศึกษาดูงาน การให

ทุนการศึกษา 

 

1. สํารวจขอมูลความ

ตองการของบุคลากร

เก่ียวกับการพัฒนาความรู

ความสามารถ 

2. เสนอความตองการของ

บุคลากร โดยการจัดทําเปน

แผนการพัฒนาบุคลากร 

สํานักปลัด 

 

ม.ีค. 65  

ถึง 

พ.ค. 65 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

- 

3. ประชาสัมพันธ

เก่ียวกับวิธีการใน

การขอยืมใช

ทรัพยสินของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

1. จัดทําระเบียบ วิธีการ 

ขั้นตอนการขอใชทรัพยสิน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

2. เผยแพรประชาสัมพันธ

ใหบุคลากร ประชาชน

ทราบผานชองทางที่

หลากหลาย เชน เว็บไซต 

สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมาย

ขาว เสียงตามสาย  

หอกระจายขาว ฯลฯ 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

ม.ีค. 65 

ถึง 

พ.ค. 65 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

- 

 



2 
 

มาตรการ วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

4. จัดกิจกรรม

ประกาศเจตจํานง

ตอตานการทุจริต 

1. จัดทําประกาศเจตจํานง

ตอตานการทุจริต 

2. ใหคณะผูบริหาร สมาชิก

สภาฯ พนักงาน และ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบล 

แมขาวตม รวมกิจกรรม

ประกาศเจตจํานงตอตาน

การทุจริต และเผยแพร

กิจกรรมลงในเว็บไซต  

สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมาย

ขาวฯลฯ 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กอง

การศกึษาฯ 

ม.ีค. 65 

ถึง 

เม.ย. 65 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

- 

5. ประชาสัมพันธ

เก่ียวกับระบบ

ขั้นตอนการ

ใหบริการงานดาน

ตางๆ อยางทั่วถึง

และสงเสริมใหมี

การฝกอบรม

พัฒนาเพ่ิมพูน

ทักษะและความรู

เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ 

1. กําหนดใหแตละงานมี

ขั้นตอนและชองทางใน

ใหบริการประชาชนที่

หลากหลาย มีแผนผัง

ขั้นตอนการใหบริการ 

รวมทั้งระยะเวลาแลวเสร็จ

ของงานบริการ คูมือการ

ใหบริการประชาชน โดย

แสดง ณ จุดบริการ และ

บนเว็บไซตของหนวยงาน 

2. จัดสงบุคลากรเขารับ

การอบรมตามหลักสูตรที่

เก่ียวของกับการพัฒนางาน

ในหนาที่ 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กอง

การศกึษาฯ 

ม.ีค. 65 

ถึง 

พ.ค. 65 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

- 

6. เผยแพรผลงาน

และขอมูลท่ีเปน

ประโยชน 

กับสาธารณชนให

เปนปจจุบันทาง

เว็บไซตของ อบต. 

และสื่อออนไลน 

จัดใหมีการเผยแพรผลงาน

และขอมูลท่ีเปนปจจุบันแก

สาธารณชนผานชองทางที่

หลากหลาย เชน เว็บไซต 

สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมาย

ขาว เสียงตามสาย หอ

กระจายขาว ฯลฯ 

สํานักปลัด 

 

ม.ีค. 65 

ถึง 

ก.ย. 65 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

- 
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มาตรการ วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

7. โครงการสํารวจ

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

1. ดําเนินการสํารวจความ 

พึงพอใจของประชาชนใน

เขตองคการบริหารสวน

ตําบลแมขาวตม 

2. สรุปประมวลผลการ

สํารวจความพึงพอใจแจงให

ผูบริหารรับทราบ 

3. ประชาสัมพันธเผยแพร

ผลการสํารวจใหประชาชน

ทราบ เชน เว็บไซต สื่อ

สังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมาย

ขาว ฯลฯ 

สํานักปลัด มี.ค. 65 

ถึง 

ก.ย. 65 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

- 

8. เผยแพรขอมูล

ตอสาธารณชน 

จัดทํามาตรการเผยแพร

ขอมูลตอสาธารณะผานทาง

เว็บไซตหลักขององคการ

บริหารสวนตําบลแมขาวตม 

เชน ขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

การจัดซื้อ-จัดจาง การใช

จายเงินงบประมาณ ฯลฯ 

สํานักปลัด มี.ค. 65 

ถึง 

ก.ย. 65 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

- 

9. โครงการ

สงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม 

ในการปองกัน 

การทุจริต 

1. เสนอขออนุมัติจัดทํา

โครงการ 

2. จัดหาวิทยากร สถานที ่

ดําเนินการอบรม 

3. ดําเนินการอบรมตาม

โครงการ 

4. รายงานผลการ

ดําเนินการใหผูบริหาร

ทราบ 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กอง

การศกึษาฯ 

ม.ีค. 65 

ถึง 

ก.ย. 65 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

- 

 

 

 


