
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดือน / 12 เดือน) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 
 



ค าน า 

 

  ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ประเด็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการ
น าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ           
( Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงจึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
(รอบ 6 เดือน / 12 เดือน) สามารถน าฐานข้อมูลไปวิเคราะห์ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองม่วงในปีถัดไป มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 

               งานนิติการ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
เร่ือง           หน้า 
 
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส     1 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 6 เดือน / 12 เดือน)          
ภาคผนวก            7 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดือน / 12 เดือน)  

ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ประเด็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการ
น าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 4   
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 1   
การปฏิบัติหน้าที่ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

มาตรการ/
แนวทาง  

วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผลการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

 

การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือ     ผู้
ทีเ่กี่ยวข้อง         
การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ  
การก าหนดแนวทาง 
การก ากับติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติ 

ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
คลองม่วง 

 

1 มี.ค. – 
30 เม.ย. 

65  

ผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อง
ติดตามและ
รายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

 

 

2. การ
ประเมิน
ความเสี่ยง
การทุจริต 

มีมาตรการและการ
ด าเนินการ ในการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยง 

ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
คลองม่วง 

 

เม.ย. 65
และ ต.ค. 

65 

ผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อง
ติดตามและ
รายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
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มาตรการ/
แนวทาง  

วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผลการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ 

3. ด าเนินการ
เชิงรุกในการ
ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับระบบ
และข้ันตอนการ
ให้บริการต่าง ๆ 
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง
อย่างทั่วถึง 
 
 

1. การ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้ 
ข้อมูลแก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการบริเวณ
ด้านหน้าอาคาร 
ส านักงาน  
 
 
 
 
 
 
 
2.จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับระบบ
และข้ันตอน การ
ให้บริการ
เผยแพร่ให้ 
ประชาชนทราบ 
ทั้งบริเวณ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง
ม่วงและผ่านทุก
ช่องทางบนสื่อ
ออนไลน์  
 

ทุกส านัก/กอง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง
ม่วง 

 

 

 

 
 

 

 

 

ส านักปลัด
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง
ม่วง  

 

 

1 มี.ค. – 
30 เม.ย. 
65  

 

 

 

1 มี.ค. – 
30 เม.ย. 
65 

มีเจ้าหน้าที่ให้
ข้อมูลแก่ 
ประชาชนผู้มาใช้
บริการบริเวณ
ด้านหน้าอาคาร 
ส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง
ม่วงเพ่ือความ
สะดวกในการรับ
บริการทุกวัน
ตั้งแต่ เวลา 
08.30 – 
16.30 น.  
 
 

1. ติดตั้งสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
ขั้นตอนการ
ให้บริการที่จุด 
ให้บริการและ
ผ่านสื่อออนไลน์ 
2. การท า
ธุรกรรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์
เว็บไซต์ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง
ม่วง เพ่ือลด
ขั้นตอน อ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ตรวจสอบ  
URL ของ
เว็บไซต์  
ให้เปิดดูได้  
ตลอดเวลา 
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มาตรการ/
แนวทาง  

วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผลการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ 

4.จัดท า
คู่มือการ
ปฏิบัติ 
งานและ/
หรือ
ปรับปรุง
คู่มือ
ประชาชน 

ให้เจ้าหน้าที่ทุก
ส านัก/กองของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
คลองม่วง
ตรวจสอบ 
ทบทวน และ 
ปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติ 
งานและ/หรือ
ปรับปรุงคู่มือ
ประชาชน 
ให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกส านัก/กอง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง
ม่วง  

1 มี.ค. – 
30 ก.ย. 
65  
 

แจ้งในที่ประชุม
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้ทุก  
ส านัก/กองของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลอง
ม่วง ตรวจสอบ 
ทบทวน และ 
ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
และ/หรือปรับปรุง
คู่มือประชาชน 
ให้เป็นปัจจุบัน 

 

5.ส่งเสริม
การพัฒนา
ทักษะของ
บุคคลกร 

อบรมพัฒนา
ทักษะของ
บุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์และ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ในการปรับปรุง
ระบบใหทั้นสมัย  
สามารถ
ติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ 
ไดอ้ย่างรวดเร็ว        
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง
ม่วง 

1 เม.ย. -  
31 พ.ค. 
65  

 

จัดโครงการอบรมการ
ใช้เทคโนโลยี จัดการ
ท างานผ่าน 
Smart Phone เพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์และ
ผู้ปฏิบัติงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
คลองม่วง ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
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มาตรการ/
แนวทาง  

วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผลการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ 

6. ผู้บังคับบัญชา
ต้องก ากับดูแล 
ตรวจสอบและ
สนับสนุน  
การปฏิบัติงาน
ของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการให้บริการ 
ให้เป็นไปตาม
คู่มือการปฏิบัติ 
งานหรือคู่มือการ
ให้บริการ 
ประชาชนด้วย
ความเสมอภาค 
เป็นกลาง และ  
ไม่เลือกปฏิบัติ 

การประชุม
ทบทวนปัญหา 
และอุปสรรค 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
และติดตามผล
การด าเนินงาน
ทุกสัปดาห์เพ่ือ
น ามาปรับปรุง 
ระบบการ
ท างาน 

ทุกส านัก/กอง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง

ม่วง  

1 มี.ค. – 
30 ก.ย. 
65 

มีการประชุม
กลุ่มย่อยของ 
แต่ละส านัก/
กองเมื่อเกิด
ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือ
หาแนว ทางการ
แก้ไขปัญหาและ 
ปรับปรุงการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 

7.ส่งเสริมให้
ประชาชน 
ผู้ใช้บริการได้มี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดตั้งกล่อง
แสดงความ
คิดเห็น 
ด้านหน้าอาคาร
ส านักงาน 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง
ม่วงและเพ่ิม
ช่องทางการเปิด
โอกาสให้ 
ประชาชนแสดง
ความ  

ทุกส านัก/กอง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง

ม่วง  

1 มี.ค. – 
30 ก.ย. 
65 

รับฟังความเห็น
ของประชาชนผู้
มาใช้บริการ
สามารถแสดง 
ความคิดเห็นได้
หลากหลาย 
ช่องทางมากข้ึน 
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มาตรการ/
แนวทาง  

วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผลการ
ด าเนินการ  

ข้อเสนอแนะ 

 คิดเห็นใน
ช่องทาง
ออนไลน์ทุก
ช่องทางของ 
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล
คลองม่วง 

    

8. การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการ
ด าเนินงานและ 
มีรายงานผล
การจัดซือ้จัด
จ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
1.รายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าปี ลงใน
เว็บไซต์
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
คลองม่วงเป็น
ประจ า 6 
เดือนและ 12 
เดือน 
2.รายงานผล
การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
ประจ าปีลงใน
เว็บไซต์
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
คลองม่วงเป็น
ประจ า 6 
เดือนและ 12 
เดือน 

 
 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลคลอง

ม่วง 
 
 
 
 
 

กองคลัง
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลคลอง

ม่วง 

เม.ย. 65
และ ต.ค. 

65 

การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ผลการ
ด าเนินงาน 
และผลการ
จัดซื้อ 
จัดจ้าง 
บนเว็บไซต์
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง
ม่วง 

ตรวจสอบ  
URL ของเว็บไซต์  
ให้เปิดดูได้  
ตลอดเวลา 
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มาตรการ/
แนวทาง  

วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผลการ
ด าเนินการ  

ข้อเสนอแนะ 

9. การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร 
 

-ผู้บริหารแสดง
เจตจ านงสุจริต
ในการบริหาร 
-มีมาตรการ
ป้องกันการมี
ผลประโยชน์
ทับซ้อน  
-มีกิจกรรมที่มี
การพัฒนาด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลคลอง

ม่วง 
 
 
 

ม.ค. 65
และ ก.ย. 

65 

-จัดอบรม
ผู้บริหาร
พนักงาน
เจ้าหน้าที่ใน
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง
ม่วง เพ่ือ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ปฏิบัติงาน    
-สร้าง
จิตส านึกใน
การปฏิบัติงาน    
-มีมาตรการ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วง ควรพัฒนาปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

หัวข้อ หน่วยงานรับผิดชอบ การก ากับติดตามส านัก/กอง หมายเหตุ 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 

ทุกส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ  

O1 โครงสร้าง งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด  

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด  

O17 E-Service งานธุรการ ส านักปลัด  

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

กองคลัง กองคลัง  

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

งานธุรการ ส านักปลัด  

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร งานนิติการ ส านักปลัด  

O36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

งานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน  

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

งานนิติการ ส านักปลัด  

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

งานนิติการ ส านักปลัด  

O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

งานนิติการ ส านักปลัด  

 


