
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลต าบลหย่วน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลหย่วน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม  

และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
IIT      

การสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้
งบประมาณประจ าปี  รวมถึง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ  และการตรวจรับ
พัสดุโดยเผยแพร่อย่างโปร่งใส  

1.ประชุมชี้แจง             
ท าความเข้าใจ                 
ทุกหน่วยงานทุกคน             
ในองค์กร 
2.ท าหนังสือแจ้งเวียน
เกี่ยวกับการแผนการใช้
งบประมาณประจ าปี 
รวมถึงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุให้พนักงานทุกกอง
งานทราบโดยทั่วกัน 
 

ส านักปลัด 
 

 
 

กองคลัง 

ม.ค.-มี.ค.65 1.ประชุมประจ าเดือนและชี้แจง
ความเข้าใจและถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในด้านการใช้จ่าย
งบประมาณรวมถึงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ   
และการตรวจรับพัสดุ 
2.มีการแจ้ ง เวียนแผนการใช้
งบประมาณประจ าปีและเอกสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณประจ าป ี 
 

ให้มีการเน้นย้ า
การปฏิบัติงานใน
ด้านการใช้จ่าย 
ประชุมท าความ
เข้าใจกับ
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง
ในประชุม
ประจ าเดือน          
ทุกครั้ง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
การสร้างฐานความคิดการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมสร้างการรับรู้ของบุลากร
ภายใน 

1.สร้างฐานความคิด
และการรับรู้ของ
บุคลากรภายใน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ การใช้
จ่ายงบประมาณและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ในรูปแบบการ
จัดประชุมชี้แจงท า
ความเข้าใจ  
2.จัดท าแนวทางหรือ
คู่มือการปฎิบัติการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
และแจ้งเวียนให้ทราบ 
3.จัดท าค าสั่งก าหนด
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกส านัก/กอง 

ม.ค.-มี.ค.65 1.ประชุมประจ าเดือนและชี้แจง
ความเข้าใจและถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
กา รปฏิ บั ติ ง าน ในด้ า นก าร ใ ช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ
กา ร ใ ช้ ท รั พย์ สิ น ของ ร าชกา ร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และแจ้ง
เวียนให้พนักงานรับทราบ 
3.จัดท าค าสั่งก าหนดผู้รับผิดชอบ
ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ชัดเจน 

1.หากบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย 
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ามาใน
หน่วยงานแจ้งให้
ทราบถึงมาตรการ
ต่างๆดังกล่าวของ
หน่วยงาน 
2.ควรมีการ
รายงานสิ่งของที่
ช ารุดเสียหายตาม
ขั้นตอนทาง
ราชการที่
เกี่ยวข้อง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
EIT      

จัดท ามาตรฐานในการปฏิบัติงาน/
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

1.ก าหนดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
และเผยแพร่รวมทั้งติด
ไว้ในที่ให้บริการ  
เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการ
เห็นได้อย่างชัดเจน 
2.สร้ า งจิ ตส านึ ก แก่
พนักงานในหน่วยงาน
ให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างเท่าเทียม
และยุติธรรม 

ทุกส่วนราชการ
(ส านัก/กอง) 

 
 
 
 
 

 
ส านักปลัด 

ม.ค.-มี.ค.65 1.ส านักปลัด/กองช่าง/กองคลัง
ได้จัดท าขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติ งานการให้บริการ         
ติดในบริเวณที่ผู้มารับบริการเห็น
ได้อย่างชัดเจน 
2.มอบหมายทุกส่วนราชการที่มี
งานที่ให้บริการประชาชนโดยการ
จัดท าระบบบัตรคิว 
3.จัดประชุมชี้แจงการ
ปฎิบัติงาน/การให้บริการ 
อย่างเท่าเทียมกัน  
4.จัดท าประกาศค่านิยมหลัก 
วัฒนธรรมองค์กร และมีการแจ้ง
เวียนให้รับทราบ  
 

มีการก าชับ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายให้
จัดท าระบบ         
บัตรคิว  หรือ
ระบบเทคโนโลยี
อ่ืนมาใช้ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

OIT      
การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ของเทศบาลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 

1. ให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน 
และมีช่องทางให้บริการ
ประชาชนได้รับบริการ
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
เช่น E-service เพ่ือ
ช่วยอ านวยความ
สะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ 
2.  ประชุ มชี้ แ จ งท า
ความเข้าใจทุกส่วนใน
องค์กร 
3.ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละส านัก/กอง 
ในการปรับปรุงข้อมูล 
4.อบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ทักษะความรู้  
ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
และผู้ลงข้อมูลใน
เว็บไซต์ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ
(ส านัก/กอง) 

 
 

ทุกส่วนราชการ
(ส านัก/กอง) 

 
 

ทุกส่วนราชการ
(ส านัก/กอง) 

ม.ค.-มี.ค.65 1. เว็บไซด์หลักของหน่วยงานมี
ช่องทางให้บริการประชาชนได้รับ
บริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เป็นปัจจุบัน 
2. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
ทุกส่วนในองค์กร 
3. จัดท าค าสั่งก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซด์
ของหน่วยงานและผู้ลงข้อมูล
ข้อมูลในเว็บไซด์ของแต่ล านัก/
กอง  
4. จัดอบรมเพ่ือทักษะ ความรู้  
ความสามารถผู้ดูแลเว็บไซด์และผู้
ลงข้อมูลเว็บไซด์ 

อัพเดทระบบของ
เว็บไซด์หลักของ
หน่วยงานเป็น
ปัจจุบันเสมอ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

OIT      
จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
และวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

 

1.จัดท าประกาศ
มาตรฐานส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
2.ด าเนินการหรือจัด
กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์  
สุจริตอย่างชัดเจน 
 

ส านักปลัด ม.ค.-มี.ค.65 1)แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท า
มาตรการ 
2.มีค าสั่งมอบหมายให้ส านัก/
กอง/ฝ่าย รับผิดชอบในการ
ด าเนินการ 
3.จัดท าประกาศมาตรฐานส่ง
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
4.จัดประชุมเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่
มีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

รายงานผลและ
เอกสารต่างๆตาม
ตัวชี้วัด ที่10 การ
ป้องกันการทุจริต
เพ่ือน าไปเปิดเผย
บนเว็บไซด์ 

 
 
 
 


