
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาคุณภาพ
การทำงานระดับ
บุคคล พร้อมทั้ง
กระบวนการ
ทำงานให้สะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ทบทวนกระบวนการ 
ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ
ในการให้บริการ
ประชาชน 

คณะกรรมการ
ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลา
การปฏิบัติ
ราชการ 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

จัดประชุมเพ่ือ
ทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

- 

เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อ เข้า
มามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง 
พัฒนาการ
ดำเนินงาน 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ให้ผู้รับบริการทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 

ทุกสำนัก/กอง ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จัดทำแบบ
ประเมินความพึง
พอใจประชาชน 
ณ จุดบริการ 
 

- 

พัฒนาระบบการ
ทำงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจ 

ทบทวนกระบวนการ 
ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ
ในการให้บริการ
ประชาชน 

คณะกรรมการ
ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลา

การปฏิบัติ
ราชการ 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ระบบดำเนินการ
นำเข้าข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน  

- 

สร้างการรับรู้
ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน
เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี และ
เปิดโอกาสให้
บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่าย 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีให้
บุคลากรรับทราบ 
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียนให้
บุคลากรรับทราบ 

กองคลัง 
 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี และ
ช่องทางการ
ร้องเรียน เมื่อวันที่ 
31 มี.ค.65 

- 
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มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

มีการมอบหมาย
งาน การ
ปฏิบัติงาน 
รวมถึงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพ
ของงานโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

1. สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับ เกณฑ์
การประเมิน และการ
ทำงาน 
2. ผู้บริหารสร้างความ
เข้าใจในการให้ความ
เป็นธรรมในการ
ประเมิน 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

จัดทำคำสั่ง
มอบหมายงาน
พร้อมทั้งแจ้งผล
คะแนนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เมื่อ
วันที่ 29 มี.ค.65 

- 

แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

กองคลัง 
 

ม.ค. - มี.ค. 
65 จัดทำแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เมื่อ
วันที่ 16 มี.ค. 65 

- 

ให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

สำนักปลัด 
 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

จัดอบรมบุคลากร
เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเมื่อวันที่ 26 
มี.ค. 65 

- 

การปรับปรุง
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานการ
ให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการที่
เป็นไปตาม
ขั้นตอน
ระยะเวลาที่
กำหนด 

1. ทบทวน ปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงาน 
2. ทบทวน ปรับปรุง
คู่มือมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
1. รณรงค์พัฒนา
จิตสำนึกการให้บริการ
กับเจ้าหน้าที่ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของ
หน่วยงาน 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง 
การศึกษาฯ 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

1. ดำเนินการ
ทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
2. ทบทวน 
ปรับปรุงคู่มือ
มาตรฐานการ
ให้บริการ
ประชาชน เมื่อ
วันที่ 19 มี.ค. 
65 
 

- 

ให้ความรู้เรื่อง
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือ

สำนักปลัด 
 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

จัดประชุมเรื่อง
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
ของหน่วยงานของ

- 



3 
 

มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

สื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

รัฐ เมื่อวันที่ 10 
ก.พ. 65 

ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียนการ
ทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ 

เพ่ิมช่องทางการร้อง
ร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ทางเว็บไซด์
พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

สำนักปลัด ม.ค. - มี.ค. 
65 

1. เพิ่มช่อง
ทางการร้องเรียน
การทุจริตของเจ้า
เจ้าหน้าที่ทางเว็บ
ไซด์ 
2. ประชาสัมพันธ์
ผ่าน facebook
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.
65 

- 

กำชับให้
เจ้าหน้าที่เห็น
ความสำคัญใน
การประเมิน ITA 

ประชุมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ 

สำนักปลัด ม.ค. - มี.ค. 
65 

จัดทำเอกสารแนว
ทางการเปิดเผย
ข้อมูลในการ
ประเมิน ITA เมื่อ
วันที่ 18 มี.ค. 
65 

 

- 

 

 


