
 
รายงานผลการด าเนนิการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามที่ไดด้ าเนนิการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนนิการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี ้

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 

1.การสร้าง
มาตรฐานการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

1.จัดท าคู่มือการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
2.แจ้งทุกส านัก/กอง
ให้ทราบโดยทั่วกนั 
เพื่อถือเป็นแนว
ทางการปฏบิัต ิ
3.เผยแพร่คู่มือการ
ใช้ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนรับทราบ
โดยทั่วกัน 

กองคลัง ก.พ. 65 - เม.ย.65 1.จัดท าคู่มือการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 10 ก.พ.65 
2.แจ้งทุกส านัก/กอง ให้
ทราบโดยทั่วกันเพื่อถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ 11 
ก.พ.65 
3.เผยแพร่คู่มือการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการผา่นเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทัว่
กัน 7 เม.ย.65 

หากมีบุคลากร
บรรจุโอนย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน
ควรให้กองคลังแจ้ง
ให้ทราบถึง
มาตรการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

2.มาตรการการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

1.จัดตั้งกลุ่ม
ประชาคมเทศบาล
ต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว 
2.เปิดโอกาสให้กลุ่ม
สภาประชาคมแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานและการ
ให้บริการหน่วยงาน
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด ต.ค.64-ก.ย.65 1.จัดตั้งสภาประชาคม 
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว  
24 ก.พ.65 
2.แต่งตั้งภาคีเครือข่าย
ของเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว 
5 มี.ค. 64 
3.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประสานงานสภา
ประชาคม 
9 มี.ค. 65 
4.ขออนุมัติโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การท างานแบบ
เครือข่ายของภาค
ประชาชนเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
-กิจกรรมประชุมสัญจร 
12 คร้ัง 
-จัดเวทีระดมความ
คิดเห็น 4 ด้าน 

น าความคิดเห็นมา
ปรับปรุงพฒันการ
ด าเนินงานและการ
ให้บริการของ
หน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอ 



 
 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 

3.บริการ 
 E-Service เพื่อ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 

1.จัดช่องทาง ค าร้อง
ขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
ของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว 
 

ส านักปลัด ก.พ.65-เม.ย.65 1.จัดช่องทางค าร้องขอ
จัดเก็บกิ่งไม้ของงาน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเว็บไซต์
ของเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว  
7 เม.ย.65 
 

เพิ่มช่องทาง 
 E-Service 
ให้หลากหลายเพิ่ม
มากข้ึนเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

4.มาตรการรับ
เร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบล
หนองหญ้า 
ดอกขาว 

1.จัดตั้งศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว 
2.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
เจ้าหน้าทีป่ระจ า
ศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิอบ
ของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว 
3.จัดท าคู่มือศูนย์รับ
เร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว 
4.จัดช่องทางรับ
เร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาวใน
เว็บไซต์ของเทศบาล 
 

ส านักปลัด ต.ค.64-ก.ย.65 1.จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว 
11 ก.พ. 2565 
2.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่เทศบาล 
ประจ าศนูย์ฯ 
7 ต.ค. 2564 
3.จัดท าคู่มือศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติชอบ
ของเจ้าหน้าที ่
7 ต.ค. 2564 
4.จัดช่องทางรับ
เร่ืองราวร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว 
7 ต.ค. 2564 
 

ให้ความส าคัญใน
เร่ืองมาตรการ
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอก
ขาว 

 
 
 
 
 



 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

 
1.ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นที่ได้ด าเนินการปรับปรุง 
ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการด าเนินงาน -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงาน

ด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร -จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานให้ ง่ ายต่อการเข้ าถึ งข้อมูลและมีการ
ปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการท างาน -สร้างกระบวนการปรึกษาระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
เข้าร่วมทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 

 
2. ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นที่ได้ด าเนินการปรับปรุง 
ตัวชีวัดด้านการเปิดเผยข้อมูล -เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง
การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการ
ให้บริการผ่านระบบ E-Service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อ
หรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยตรง 

ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต -จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับฟังการประเมิน ITA 
ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมา
เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท า
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับ
ติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมี
การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมี
การติดต่อสื่อสารเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



 
 
3. ผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

มาตรการ ขั้นตอนการด าเนินงาน การก ากับติดตาม 
1.คุณภาพการด าเนินงาน -ประชาสัมพันธ์ระบบและขั้นตอนการ

ให้บริการแก่ประชาชนให้เข้าใจมากขึ้น 
-เสริมสร้างการฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ตามความเหมาะสมของแต่ละคนด้วย
ความเป็นธรรม 

-รายงานความก้าวหน้ารอบ  
6 เดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2.ประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร -ท าสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดย
สามารถเข้าถึงงานได้โดยตรง 

 

3.การปรับปรุงระบบการท างาน -สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือหาทางทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
-เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้อย่างสะดวก 

 

มาตรการ ขั้นตอนการด าเนินงาน การก ากับติดตาม 
4.การเปิดเผยข้อมูล -เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่ประชาชน

ทั่วไปควรรู้โดยสามารถท่ีจะเข้าถึงข้อมูล
นั้นๆ ได้โดยง่าย 

-รายงานความก้าวหน้ารอบ  
6 เดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น 
ปีงบประมาณ 

5.การป้องกันการทุจริต -ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของ
ปีที่ผ่านมาผ่านการประชุมเตรียมการ
ประเมินเพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทาง
กาปรบัปรุงและพัฒนาผลการประเมินให้
ดีขึ้น 
-จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและมีการติดตามการน าไปปฏิบัติ
เป็นรูปธรรม 

 

 


