
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
********************************** 

 ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และจัดทำมาตรการ/แนวทางท่ีจะดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินฯ 
 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการ/แนวทางที่จะดำเนินการ เพ่ือยกระดับค่าคะแนนการประเมินฯ ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการเดือน ตุลาคม 2565 - 
กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 
 

มาตรการที่ดำเนินการ              
อย่างเร่งด่วน 

วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการ 

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
   การดำเนินงานของ อบต. 
   ทมอ 

1. จัดอบรมสัมมนา 
   เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการปฏิบัติงาน 
   และการให้บริการ 
 

16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

จัดอบรมโครงการอบรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรม         
และองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลทมอ โดยมีเนื้อหาการอบรม
เกี่ยวกับ “หลักธรรมะกับการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการ และ      
ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน 

 2. จัดให้มีการประเมิน 
   ความพึงพอใจของ 
   ผู้ใช้บริการ และรายงาน 
   ให้ผู้บริหารทราบ และ 
   เผยแพร่ผลการประเมิน 
   ความพึงพอใจให้แก่ 
   เจ้าหน้าที่และประชาชน 
   ทราบ 

กุมภาพันธ์ 2566 สำนักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

ดำเนินการจ้างที่ปรกึษาเพ่ือทำการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
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มาตรการที่ดำเนินการ              
อย่างเร่งด่วน 

วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการ 

2. การจัดระบบการใช้ 
   งบประมาณให้เป็นไป 
   อย่างโปร่งใส 

การเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี และ
จัดทำรายงานความก้าวหน้า
และผลการดำเนินงาน                
ตามแผนฯ ของ อบต.ทมอ 

ต.ค. 2565  กองคลัง 
 

1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
2. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
    และรอบ 12 เดือน  
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

3. จัดการระบบการใช้ทรัพย์สิน 
   ของทางราชการ 

จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้
บริการห้องประชุม 
ยานพาหนะ หรืออุปกรณ์ของ 
อบต.ทมอ และเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในและประชาชน
ได้รับทราบ 

ต.ค. – ธ.ค. 2565 กองคลัง ประชาสัมพันธ์คู่มือเกี่ยวกับการใช้บริการห้องประชุม ยานพาหนะ 
หรืออุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ลงในเว็บไซต์
หน่วยงาน 

4. การเปิดโอกาสให้ 
   ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 

1. จัดทำมาตรการให้ผู้มี 
   ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรว่ม 

ต.ค. 2565  สำนักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง มาตรการ  
    ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 
    เพ่ือให้เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของ 
    ผู้บริหาร อบต. ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
    เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
    มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. ทุกระดับ ใน Website  
    หน่วยงาน และปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน 
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มาตรการที่ดำเนินการ              
อย่างเร่งด่วน 

วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการ 

 2. จัดทำมาตรการเผยแพร่ 
   ข้อมูลสาธารณะ 

ต.ค. 2565  สำนักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง มาตรการ 
   เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เพ่ือให้ 
   การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและเป็น 
   ปัจจุบัน ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล 
   ข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของ 
   อบต.ทมอ ได้ตามที่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากร 
   และสาธารณชน เช่น สำนกั/กอง มีการเผยแพร่ข้อมูล 
   ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (www.thamo.go.th) 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   และการเผยแพร่ข้อมูล ของ  
   อบต.ทมอ 
 

1. เผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึง 
   ได้ง่าย เช่น เว็บไซต์  
   เสียงตามสายภายในตำบล 
   และมีช่องทางแสดง 
   ความคิดเห็นหลากหลาย 
   ช่องทาง มีเจ้าหน้าที่ 
   ให้บริการตอบคำถามและ 
   ร้องเรียนการทุจริต 
   ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 
   24 ชัว่โมง รวมถึงมี 
   สายด่วนที่สามารถแจ้ง 
   ข้อมูลการทุจริตได้โดยตรง 

ต.ค. 2565  
 

สำนักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

1. มีบริการออนไลน์ e-service  
2. ช่องทางการร้องทุกข์ – ร้องเรียน ผ่าน website หน่วยงาน 
3. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ผ่าน website หน่วยงาน 
4. ตู้รับความคิดเห็น 
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มาตรการที่ดำเนินการ              
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วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
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รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการ 

 2. ปรับปรุงรูปแบบ Website 
   ของ อบต.ทมอ ให้สามารถ 
   เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง 
   สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึง 
   นำ Link ไปยัง Social  
   Network ต่าง ๆ ในทุก 
   ช่องทางของ อบต.ทมอ  
   ให้เข้าถึงได้จาก Website  

หลักของ อบต.ทมอ ด้วย 

มกราคม 2566 
 

สำนักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

- แจ้ง admin ปรับปรุงรูปแบบ/ข้อมูลต่าง ๆ ใน Website ของ 
อบต.ทมอ 
- ให้บุคลากรของหน่วยงานนำเข้าข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ตามระยะเวลาที่กำหนด    

 


