
รายงานผลการดำเนินการมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ตามที่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ดังต่อไปนี ้
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

๑. ปลูกฝังการมีจิตสำนึก
การมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
เป็นธรรมและตรวจสอบ
ได้ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการแสดงและรับฟัง
ความคิดเห็นของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
รวมทั้ง ปลูกฝังการมีจิต 
สาธารณะ 
- การสร้างจิตสำนึก
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมในกรณีต่างๆ 
เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
กับผู้ประกอบการราย
เดิมๆ อันอาจเกิดการ
เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่งหรือต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ที่ทำการจัดซื้อ
จัดจ้างเองหรือทำการ
จัดซื้อจัดจ้าง แต่เฉพาะ
กับบุคคลที่เป็นญาติหรือ
คนสนิทคุ้นเคย เท่านั้น 

๑) จัดประชุมเพื่อให้
ความรู้และทำความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
พนักงานและบุคลากร
ภายในหน่วยงานในการ
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมตามเอกสารการ
ฝึกอบรมการสร้าง 
วิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่) เช่น ไม่ทำการ
การจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการเดิมซ้ำๆ 
หรือจัดซื้อจัดจ้างแต่ร้าน
ที่เป็นญาติหรือคนสนิท
คุ้นเคยเพราะอาจ
ก่อให้เกิดการเอื้อ
ประโยชน์ต่อกัน 
๒) แนะนำเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับขั้นตอน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ และวิธีการเปิดเผย
ข้อมูลการเข้าถึงและการ
รับรู้ข้อมูลด้านต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

สำนักปลัด ไตรมาสที่ 1 - ได้ประชุม
ประจำเดือนในวันที่ 
1 มีนาคม ๒๕๖5 
โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล
รอบเมือง พร้อมด้วย
ปลัดองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลรอบเมือง 
ร่วมกันได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยซื่อสัตย์
สุจริตและให้
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยได้แจก
เอกสารในการให้
ความรู้ดังกล่าว แก่
บุคลากรใน
หน่วยงานทุกภาค
ส่วน 
- พูดคุยหารือ
แนวทางในการ
จัดหาวิทยากรที่เป็น
มืออาชีพมาเพื่อ
อบรมเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม แต่ต้องรอ
ให้ปัญหาเรื่องโควิด 
-19 คลี่คลายลง
ก่อน 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/
ย้าย หรือ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ามา
ในหน่วยงาน
ควรให้สำนัก
ปลัดแจ้งให
ทราบถึง
มาตรการต่าง 
ๆ ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

๓) จัดทำและ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ในหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- ได้แต่งตั้งผู้ดูแล
เว็บไซต์และดูแล
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขึ้น
โดยเฉพาะและเน้น
ย้ำถึงการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนตัวของผู้
ร้อง 

๒. การปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการโดยเน้น 
ความสุจริต โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

๑) ประชุมเพื่อทบทวน
การปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎ 
ระเบียบ คำสั่ง และ
กฎหมายโดยเคร่งครัด 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื้อ
สัตย์สุจริตปลูกจิตสำนึก
ในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒) เน้นการเปิดเผย
ข้อมูลในช่องทางที่
ประชนชนทั่วไป
ตรวจสอบได้ เช่น 
ช่องทางเว็บไซต์ 
ประกาศ หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ 
๓) เพิ่มช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบแยกจาก
ช่องทางการร้องเรียน
ทั่วไป 
๔) ผู้บริหารคอยกำชับ
และกำกับติดตามการ
ดำเนินงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ในการ
ให้บริการโดยไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อ
กฎหมาย 
๕) เพิม่ช่องทางการ
ให้บริการโดยผู้ขอรับ
บริการไม่ต้องเดินทางมา
ติดต่อด้วยตัวเองโดยผ่าน

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

ไตรมาสที่ 1 - ได้ประชุมประ
เดือนเมื่อวันที่ 1 
มีนาคม ๒๕๖5 โดย
เน้นย้ำให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
- ได้สั่งการให้ทำ
แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการให้บริการ
ของหน่วยงานและ
ช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
กรณีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและ
ช่องทางร้องเรียน
ทั่วๆ ไป รวมถึง
ช่องทางที่จะทราบ
ข้อมูลด้านต่างๆของ
หน่วยงาน 

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ช่องทาง E-Service 
3. เพิม่ช่องทางการ
สื่อสารช่องทางการรับฟัง
ความคิดดเห็นช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้
และช่องทางการ
ให้บริการที่ประชาชนทุก
เพศทุกวัยสามารถเข้าถึง
ได้โดยง่าย 

๑) ประชุมในหน่วยงาน
เพื่อทบทวนการปฏิบัติ
หน้าที่และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ/ร้องเรียนร้องทุกข์
ทั่วไป/ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น/กระดาน
สนทนา เป็นต้น 
๒) ทำแผ่นพับเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ต่อ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
ช่องทางการแสดงความ
คิดเห็นช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์การ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบหรือร้องเรียนทั่วไป 
๓) จัดประชาคมออกรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อทราบ
ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการ
รับฟังเสียงสะท้อนจาก
ประชาชนถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ในหน่วยงาน 

สำนักปลัด ไตรมาสที่ 1 - วันที่ 1 มีนาคม 
๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ เพื่อตอบ
คำถามต่างๆ และ
ดูแลระบบโซเชียล 
ของหน่วยงานอย่าง
เปน็รูปธรรม และ
กำลังดำเนินการทำ
แผ่นประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ
และช่องทางการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน เพื่อ
แจกจ่ายแก่
ประชาชน เช่น ช่อง
ทางการร้องเรียน
เรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหรือ
การร้องเรียนเรื่อง
ทั่วๆ ไป 

 

4. การสร้างฐาน
ความคิดการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1) เสริมสรา้งฐาน
ความคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวมใน
รูปแบบการจัดอบรม/
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
2) จัดทำคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

ไตรมาสที่ 1 -จัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติใน
การยืมใช้ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบเมือง 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2565 โดยมี
บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลรอบเมืองเข้า
ร่วมประชุมทุกคน 
 
 

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

5. จัดให้มีมาตรการการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และให้ความสำคัญใน
มาตรการการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

๑) จัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติ หน้าที่
ของหน่วยงานโดยการ
ประเมินความเสี่ยงและ
บริหารจัดการความเสี่ยง
โดย 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพ่ือ
กำกับดูแลให้คำปรึกษา
ในการทำงานของ
คณะทำงานบริหารความ
เสี่ยง 
- แต่งตั้งคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงและ
ร่วมกันขับเคลื่อนแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง 
๒) ดำเนินการให้มี
ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่แยกจาก
ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์ทั่วไป เพื่อเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้ร้อง
เพื่อไม่ให้ถูกเปิดเผย 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

ไตรมาสที่ 1 - ได้จัดทำแผน
บริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
โดยได้ประเมินความ
เสี่ยงและทำแผน
บริหารจัดการความ
เสี่ยง 
- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
- มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานเพื่อ
ประเมินความเสี่ยง
และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงแล้ว 
โดยมีเจตนารมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
- จัดทำเอกสารต่าง 
ๆ ตามตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการ
ทุจริต เพื่อนำไป
เปิดเผยบนเว็บไซต์ 

 

 


