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องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 

อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา                   

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 



 

ตามที่ ไดด ำเนิ นการวิ เคราะห ผลการประเมิน ITA  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564   และไดกำหนดมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ  2565  โดยไดมีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  รอบ  6  เดือน   
ดังตอไปนี้ 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผูรับผิด
ขอบ 

ระยะเวลา  ผลการดำเนนิการ ขอเสนอแนะ 

1.เสริมสราง
ความรูให
บุคลากรใน
หนวยงาน
เรื่องการ
แยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
สวนรวม 

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

สำนักปลัด ม.ค. – 
มี.ค. 65 

1.ประชุมเพ่ือสราง
วัฒนธรรมองคกร
ปลูกฝงฐานความคดิ
แยกแยะผลประโยชน
สวนตนและประโยชน
สวนรวม  เมื่อวันที่  
11  มกราคม  
2565 และวันที่  7  
กุมภาพันธ  2565   
โดยมีบุคลากรของ 
อบต.เมืองเกษตรเขา
รวมประชุมครบทุก
คน 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ยาย 
หรือผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถิน่เขามา
ในหนวยงานควรให
สำนักปลัดฯ แจงให
ทราบถึงมาตรการ
ตาง ๆ  ดังกลาว
ของหนวยงาน 

2. กำหนด
ผูรับผิดชอบ
ในการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสาร 

1. จัดทำคำสั่งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหเปฃน
ปจจุบัน 

ทุกสวน
ราชการ 

ม.ค. – 
ก.ย. 65 

มีคำสัง่มอบหมายงาน
และมีผลการเผยแพร
ขอมูลขาวสารผาน 
www.muangkaset.
go.th ตามคำสั่งที่ 
20/2565  ลว 16 
มกราคม  2565 

 
 

3. ปรบัปรุง
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 

สำนักปลัด ม.ค. – 
ก.ย. 65 

รายงานผลการ
ดำเนินการผาน
เว็บไซต 
www.muangkaset.
go.th ภายใน  

 



 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผูรับผิด
ขอบ 

ระยะเวลา  ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

 มีการเปลี่ยนคณะผูบริหาร  
จึงตองดำเนินการปรับปรุง
แกไขทั้งหมด 
- เพ่ิมการใหบริการ
ประชาชนในระบบ E-
service 

    

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

(1) จัดทำแนวทางปฏิบัติ/
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  มีการกำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ,
มีแบบการขออนุญาต/การ
ขออนุมัติ ยืมที่มี รูปแบบท่ี
ส ะ ด ว ก  เป ด เ ผ ย แ ล ะ
ตรวจสอบได ทั้งกรณีการยืม
ของบุคลากรภายในและ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ห รื อ
ภาคเอกชน 
(2) จัดทำคูมือเก่ียวกับ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การยืมทรัพยสิน
ของทางราชการ 

(3) เผยแพรประชาสัมพันธ
แนวทางปฏิบัติ/คูมือ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การยืมทรัพยสิน
ของทางราชการ  มีแผนผัง
ขั้นตอนในการดำเนินการ
ใหประชาชนทราบ 

(4) มกีารกำหนดกลไกใน
การตรวจสอบการ
ดำเนินการตามคูมือ
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ
การใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางเครงครดั 

กองคลัง ม.ค. – ก.ย. 
65 

รายงานผลการ
ดำเนินการผานการ
ประชุมพนักงานงาน
ประจำเดือน 

 



 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผูรับผิด
ขอบ 

ระยะเวลา  ผลการดำเนนิการ ขอเสนอแนะ 

5 .การปรับปรุ ง
ระบบการทำงาน 

๑) จัดทำระบบบริการเชิง
รุก จัดชดุบริการเคลื่อนที่
ใหบริการนอกสถานที่ 
เชน การจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ หรือการปรับ
ขยายเวลาการใหบริการ
ชวงพักเท่ียง 
(2) จัดฝกอบรมสงเสริม
ความรู และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู
ใหบริการ    
(3) ผูบริหารจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น
บุคลากรอยางนอยปละ 1 
ครั้ง เพ่ือศึกษาปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 
คุณภาพการปฏิบัติงาน
และการบริการใหดีข้ึน 
(4) นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหโปรงใส  มี
ประสิทธิภาพ 
(5) จัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริการโดยนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาประยุกตใชใน
การทำงานใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว งายตอ
การใชงาน และเกิดความ
คุมคา 
 

ทุกสวน
ราชการ 

ม.ค. – ธ.ค. 
2565 

รายงานผลการ
ดำเนินการผาน
การประชุม
พนักงานงาน
ประจำเดือน 

รายงานผลการ
ดำเนินการผานการ
ประชุมพนักงานงาน
ประจำเดอืน 

 


