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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานของ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ดังนี้ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. ปรับปรุงระบบ
การท างาน  

1. แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน
เพ่ือดูแลรับผิดชอบด้านต่างๆ
ตามความเหมาะสมของงาน 
2. จัดประชุมบุคลากรใน
หน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานแต่ละกอง 
3. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีโอกาส
ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ การบริการที่ดี 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ออกค าสั่งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ 
2. รายงานการประชุม 
3. ภาพประกอบโครงการ/
กิจกรรม 
4. รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

2. การเปิดเผย
ข้อมูล 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานส าหรับการประเมิน 
ITA 
2. คณะท างานจัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชน
ทราบให้ครบถ้วนทุกประเด็น
การประเมินทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
2. จัดท าและเผยแพร่ข้อมูล
ที่ประชาชนควรทราบอย่าง
ครบถ้วน 
3. พัฒนาเว็บไซต์ให้มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย 
4.ติดตามผลการประเมิน 
ITA 

3. การเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆและผลการด าเนินงาน
ต้องเข้าถึงง่าย มีช่องทาง
หลากหลายและข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล ผลงาน 
ที่สาธารณชนควรทราบอย่าง
ชัดเจน 
3.ก าชับผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน ให้
ด าเนินการรายงานข้อมูลใน

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
2. การจัดท าประเมินความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการ 



ทุกๆเดือน 
4.จัดท ารายงานการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในรอบปีนั้นๆ
ให้ชัดเจน ครอบคลุมประเด็น
นโยบายที่ผู้บริหารได้ประกาศ
ไว้ 

4. การป้องกันการ
ทุจริต 

1.ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริต  มีช่องทางที่
หลากหลายในการประชาสัมพันธ ์
2.ส่งเสริมให้มีการน าผลการ
ตรวจสอบการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
3.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต น าเข้าข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานในส านัก/กอง
ลงระบบเว็บไซต์ในการ
ด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน 
2.สร้างมาตรการภายใน
องค์กรเพื่อป้องกันการทุจริต 
3.รายงานผลการปฏิบัติงาน
และติดตามมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต 

 

 
 

 
 

 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงระบบการท างาน  1. แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานเพื่อดูแลรับผิดชอบด้าน
ต่างๆตามความเหมาะสมของงาน 
2. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานแต่ละกอง 
3. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสได้รับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ การบริการที่ดี 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ออกค าสั่งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ 
2. รายงานการประชุม 
3. ภาพประกอบโครงการ/
กิจกรรม 
4. รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนิน
โครงการเพื่อให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 

2. การเปิดเผยข้อมูล 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส าหรับการประเมิน 
ITA 
2. คณะท างานจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชน
ทราบให้ครบถ้วนทุกประเด็นการประเมินทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
2. จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่
ประชาชนควรทราบอย่าง
ครบถ้วน 
3. พัฒนาเว็บไซต์ให้มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างหลากหลาย 
4.ติดตามผลการประเมิน ITA 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆและผลการ
ด าเนินงานต้องเข้าถึงง่าย มีช่องทางหลากหลายและ
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล ผลงาน ที่สาธารณชนควรทราบ
อย่างชัดเจน 
3.ก าชับผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้ด าเนินการรายงานข้อมูล
ในทุกๆเดือน 
4.จัดท ารายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในรอบปีนั้นๆให้ชัดเจน ครอบคลุม
ประเด็นนโยบายที่ผู้บริหารได้ประกาศไว้ 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
2. การจัดท าประเมินความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ 

รายงานผลการ
ด าเนินการเป็น
ประจ าทุกเดือน 

4. การป้องกันการทุจริต 1.ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  มีช่องทาง
ที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ ์
2.ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
3.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต น าเข้าข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานในส านัก/กองลง
ระบบเว็บไซต์ในการด าเนินงาน
ให้เป็นปัจจุบัน 
2.สร้างมาตรการภายในองค์กร
เพื่อป้องกันการทุจริต 
3.รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ติดตามมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 

- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 
เดือน 

 
 
หมายเหตุ  หาก อปท. มีการจัดท ารายงานดังกล่าว  จะสามารถน าไปตอบแบบประเมินฯ (OIT) ข้อ O41  O42 และ O43 


