รายงานผลการดำเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน

องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ตามที่ ไ ด ด ำเนิ น การวิ เ คราะห ผ ลการประเมิ น ITA ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดกำหนดมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ 2565 โดยไดมีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรง ใสขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดื อ น
ดังตอไปนี้
มาตรการ/
แนวทาง
1.เสริมสราง
ความรูให
บุคลากรใน
หนวยงาน
เรื่องการ
แยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
สวนรวม

วิธีการดำเนินการ

1.ประชาสัมพันธใหความรู
เรื่องผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม
2. ชี้แจงแบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT)
รายขอใหบุคคลไดทราบและ
เขาใจ
3. ประชาสัมพันธชองทาง
การตอบแบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT)
ผาน
www.muangkaset.go.th

2. กำหนด
ผูรับผิดชอบ
ในการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสาร

1. จัดทำคำสั่งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหเปฃน
ปจจุบัน

3. ปรับปรุง
เว็บไซต
หนวยงานให
สอดคลองกับ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ในการ
ดำเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)

1. แจง admin ปรับปรุง
เว็บไซตและอัพเดทขอมูลให
สอดคลองกับแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
เชน
- เพิ่มขอมูลนโยบายไมรับ
ของขวัญ (No Gift Policy)
-ปรับปรุงขอมูลผูบริหารให
ครบถวนทั้ง ชื่อ – สกุล
ตำแหนง รูปถาย และ
ชองทางการติดตอเนื่องจาก

ผลการดำเนินการ
ผูรับผิด ระยะเวลา
ขอบ
สำนักปลัด ม.ค. –
1.ประชุมเพื่อสราง
มี.ค. 65 วัฒนธรรมองคกร
ปลูกฝงฐานความคิด
แยกแยะผลประโยชน
สวนตนและประโยชน
สวนรวม เมื่อวันที่
11 มกราคม
2565 และวันที่ 7
กุมภาพันธ 2565
โดยมีบุคลากรของ
อบต.เมืองเกษตรเขา
รวมประชุมครบทุก
คน
ทุกสวน
ม.ค. –
มีคำสัง่ มอบหมายงาน
ราชการ
ก.ย. 65 และมีผลการเผยแพร
ขอมูลขาวสารผาน
www.muangkaset.
go.th ตามคำสั่งที่
20/2565 ลว 16
มกราคม 2565
สำนักปลัด ม.ค. –
รายงานผลการ
ก.ย. 65 ดำเนินการผาน
เว็บไซต
www.muangkaset.
go.th ภายใน

ขอเสนอแนะ
หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ยาย
หรือผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิน่ เขามา
ในหนวยงานควรให
สำนักปลัดฯ แจงให
ทราบถึงมาตรการ
ตาง ๆ ดังกลาว
ของหนวยงาน

มาตรการ/
แนวทาง

4.การกำหนด
แนวทาง
ปฏิบัติ
ขั้นตอนการ
ขออนุญาต
เพื่อยืม
ทรัพยสินของ
ทางราชการที่
ถูกตอง ตาม
ระเบียบฯ

วิธีการดำเนินการ

ผูรับผิด
ขอบ

มีการเปลี่ยนคณะผูบริหาร
จึงตองดำเนินการปรับปรุง
แกไขทั้งหมด
- เพิ่มการใหบริการ
ประชาชนในระบบ Eservice
(1) จั ด ทำแนวทางปฏิ บั ติ / กองคลัง
ระเบียบการใชทรัพยสินของ
ท า ง ร า ช ก า ร ก า ร ยื ม
ทรัพยสินของทางราชการที่
ถู ก ต อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กฎหมาย มี ก ารกำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ,
มีแ บบการขออนุญ าต/การ
ขออนุ มั ติ ยื ม ที่ มี รู ป แบบที่
ส ะ ด ว ก เป ด เผ ย แ ล ะ
ตรวจสอบได ทั้งกรณีการยืม
ของบุ ค ลากรภายในและ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ห รื อ
ภาคเอกชน
(2) จัดทำคูมือเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การยืมทรัพยสิน
ของทางราชการ
(3) เผยแพรประชาสัมพันธ
แนวทางปฏิบัติ/คูมือ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การยืมทรัพยสิน
ของทางราชการ มีแผนผัง
ขั้นตอนในการดำเนินการ
ใหประชาชนทราบ
(4) มีการกำหนดกลไกใน
การตรวจสอบการ
ดำเนินการตามคูมือ
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ
การใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางเครงครัด

ระยะเวลา

ผลการดำเนินการ

ม.ค. – ก.ย.
65

รายงานผลการ
ดำเนินการผานการ
ประชุมพนักงานงาน
ประจำเดือน

ขอเสนอแนะ

วิธีการดำเนินการ
มาตรการ/
ผูรับผิด
แนวทาง
ขอบ
5.การปรั บ ปรุ ง ๑) จัดทำระบบบริการเชิง ทุกสวน
ระบบการทำงาน รุก จัดชุดบริการเคลื่อนที่ ราชการ
ใหบริการนอกสถานที่
เชน การจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ หรือการปรับ
ขยายเวลาการใหบริการ
ชวงพักเที่ยง
(2) จัดฝกอบรมสงเสริม
ความรู และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู
ใหบริการ
(3) ผูบริหารจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น
บุคลากรอยางนอยปละ 1
ครั้ง เพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน
คุณภาพการปฏิบัติงาน
และการบริการใหดีขึ้น
(4) นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ
(5) จัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริการโดยนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาประยุกตใชใน
การทำงานใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว งายตอ
การใชงาน และเกิดความ
คุมคา

ระยะเวลา
ม.ค. – ธ.ค.
2565

ผลการดำเนินการ

รายงานผลการ
ดำเนินการผาน
การประชุม
พนักงานงาน
ประจำเดือน

ขอเสนอแนะ
รายงานผลการ
ดำเนินการผานการ
ประชุมพนักงานงาน
ประจำเดือน

