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รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 
 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1. การเผยแพร่ 
ข้อมูลการใช้จ่าย 
งบประมาณให้ 
บุคลากรและ 
ประชาชนได ้
รับทราบ 

1.จัดท ามาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
2.เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรและประชาชนได้รับ
ทราบในช่องทางต่างๆ อาทิ 
เช่น เว็บไซด์ เป็นตน้ 

ส านักปลัด ม.ค –มี.ค. 65    1) ได้มีการจัดท ามาตรการใน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที ่ 
10 มกราคม 2565 
  2) จัดประชุมชี้แจงมาตรการ
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 
  3) ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่
เก่ียวข้องดังกล่าวอย่างน้อยเดือนละ 
1 คร้ัง 

หากมีบุคลากรบรรจุ/โอน/ย้าย
หรือผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ามาใน
หน่วยงานควรให้ส านักปลัดแจ้ง
ให้ทราบถึงมาตรการต่างๆของ
หน่วยงาน 

2. การจัดท าคู่มือและ
แนวทางการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ทราบ 

1.จัดท าคู่มือและแนว
ทางการใช้ทรัพยส์ินของทา
ราชการ 
2.เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียว 
ข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานทราบ 

ส านักปลัด 
/กองคลัง 

ม.ค –มี.ค. 65    1) ได้มีการจัดท าคู่มือและแนว
ทางการใช้ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2565 
   2) ได้มีการจัดประชุมชี้แจงคูม่ือ
และแนวทางการใชท้รัพย์สินของ
ทางราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานทราบเมื่อวันที่  
12 มกราคม 2565 

หากมีบุคลากรบรรจุ/โอน/ย้าย
หรือผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ามาใน
หน่วยงานควรให้ส านักปลัดและ
ทางกองคลังแจ้งให้ทราบถึง
คู่มือและแนวทางดังกลา่วของ
หน่วยงาน 
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 มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
3.มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าทีที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดท าระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของเจ้าหน้าที เช่น 
ผ่านทางเว็บไซด์ 
2.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ให้บุคลากรและประชาชน
ได้ทราบ 

ส านักปลัด ม.ค –มี.ค. 65    1) ได้มีการจัดท าระบบและ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่บนเว็บไซด์ของ อบต.
ห้วยแก้ว โดยสามารถเข้าใน
ช่องทาง>> ค าร้องขอรับบริการ
ออนไลน์>>ร้องเรียนการทุจริต 
   2) ได้มกีารเผยแพร่ช่องทาง
การรับแจ้งเรื่องฯให้แก่บุคลากร
ทราบในการประชุมเม่ือวันที่  
22 มีนาคม 2565 
   3) ได้มกีารเผยแพร่ช่องทาง
การรับแจ้งเรื่องฯให้แกป่ระชาชน
ทราบโดยประสานทางผู้ใหญ่บ้าน
ต าบลห้วยแก้วทั้ง 17 หมู่บ้าน 

หากมีบุคลากรบรรจุ/โอน/
ย้ายหรือผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาใน
หน่วยงานควรให้ส านักปลัด
แจ้งให้ทราบถึงช่องทางการ
แจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ด้วย 

4.จัดท าแผนผังแสดง
ขั้นตอนระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชน
และระบุผู้รับผิดชอบ
งาน 

1. จัดท าแผนผังแสดง
ขั้นตอนระยะเวลา
ให้บริการประชาชนและ
ระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุก
กระบวนงาน 
2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
เว็บไซด์ สื่อสังคมออนไลน์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย 
หอกระจายข่าว ฯลฯ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ม.ค –มี.ค. 65    1) ได้มีการจัดท าแผนผังแสดง
ขั้นตอนระยะเวลาให้บริการ
ประชาชนและระบุผู้รับผิดชอบ
งานให้บริการ อาทิเช่น ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการ การให้บริการเกี่ยวกับ
การขอสนับสนุนน้ าอุปโภค
บริโภค  
   2) ได้มีการเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบถึงแผนผัง
ดังกล่าวบนเว็บไซด์ อบต.ห้วย
แก้ว ในช่องทาง 
>>ข่าวประชาสัมพันธ์ 

- 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 
5.การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

1.ประชุมเจ้าหนา้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  
2. จัดท ามาตรการการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการให้
มากยิ่งขึ้น 
4.จัดอบรม จนท.ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักปลัด ตลอดป ี    1) ได้มีการประชุมเจ้าหนา้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เพื่อก าหนดมาตรการเมื่อวันที่  
17 มกราคม 2565  
   2) ได้มีการจัดท ามาตรการการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการเมื่อวันที่  
17 มกราคม 2565 
   3) ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการให้
ประชาชนทราบอย่างน้อย  
1 คร้ังต่อเดือน 
   4) ได้มีการประชุมเจ้าหนา้ททีี่
เก่ียวข้องให้เข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวาร
ของราชการเมื่อวันที่  
21 มกราคม 2565 

- 

6.การปรับปรุงระบบ
การท างานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

1.ประชุมเจ้าหนา้ที่ใน
หน่วยงานเพื่อปรับปรุงระบบ
การท างานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานใน
การบริการ 
2.จัดท ามาตรการในบริการ
แก่ประชาชน 
3.มอบหมายให้กอง/ส านัก
รับผิดชอบในการด าเนนิการ 

ส านักปลัด ม.ค –มี.ค. 65    1) จัดประชุมเจา้หน้าที่เพื่อ
จัดท ามาตรการในการให้บริการแก่
ประชาชน เมือ่วันที่  
20 มกราคม 2565 
   2) จัดท ามาตรการในการ
ให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที ่
21 มกราคม 2565 
   3) แต่ละกอง/ส านักได้มีการน า
มาตรการในการให้บริการแก่
ประชาชนไปปฏิบตั ิ

- 


