
 

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปี 
งบประมาณ 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้  

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

IIT 
1.การสร้าง
ฐานความคิด 
การแยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์
ส่วนรวม 

 
1.เสริมสร้าง
ฐานความคิด
การแยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์
ส่วนรวมใน
รูปแบบการจัด
อบรม/จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ 
2.จัดทำคู่มือ
แนวทางการ
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

 
สำนักปลัดฯ 

 
ม.ค.-มี.ค 
65 

 
1.จัดอบรมให้พนักงาน
ปลูกฝังฐานความคิดแยก
เยอะผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนรวม เมื่อวันที่ 19 
เม.ย 2565 
2.จัดทำสื่อเรื่องการ
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมประชาสัมพันธ์
ให้แก่บุคลากรทุกฝ่าย
และจัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติในการยืม
ใช้ทรัพย์สินขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 19 เม.ย 
2565 โดยมีบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน 
 

 
หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย 
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ามาใน
หน่วยงานให้
สำนักปลัดฯแจ้ง
ให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

 

 

 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

EIT 
1.การ
ปรับปรุงการ
ทำงานและ
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
ภายใน
องค์กร         

 
1.แต่งตั้ง จนท.
ประจำศูนย์ 
ภายในองค์กร 
2.จัดอบรม 
จนท. 
3.แต่งตั้ง จนท. 
ประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน 
4.ดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
ผ่านทุกช่อง
ทางการสื่อสาร
เป็นระยะ ๆ 
5.สำรวจความ
พึงพอใจ 
 

 
สำนักปลัดฯ 

 
ตลอดทั้งปี
2565 

 
1.ได้ดำเนินการแต่งตั้ง 
จนท.ผู้รับผิดชอบประจำ
ศูนย์ภายในองค์กร เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2565 
2.จัดอบรม จนท. เพ่ือ
ปรับปรุงการทำงานและ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในองค์กร 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2565 
3.แต่งตั้ง จนท. 
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน 
เพ่ือปรับปรุงการทำงาน
และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายในองค์กร 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2565 
4.ออกหนังสือประกาศ
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำ
ชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้มีการเปิดโอกาศให้ผู้มา
รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงดำเนินงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและให้
ความสำคัญกับความ
โปร่งใสในการทำงานของ
องค์กร เมื่อวันที่ 22 
มีนาคม 2565 
5.ออกสำรวจความพึง
พอใจต่อกระบวนการ
ทำงานขั้นตอนที่สะดวก 
รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำ
เทคโนโลยีไปใช้สร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้มา
รับบริการขององค์กร เมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2565 
 

 
มอบหมายให้
พนักงานในแต่
ละส่วนงาน
รับผิดชอบงาน
ของแต่ละส่วน
ของตัวเองให้
เรียบร้อย
เพ่ือที่จะ
ดำเนินการได้
ทันเวลาและ
สะดวกรวดเร็ว
ต่อผู้มารับ
บริการและ
รายงานให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลำดับ
ชั้น 



 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

OIT 
1.ส่งเสริม
และ
สนับสนุนให้
พนักงานได้มี
โอกาสพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้
มีความรู้ใน
การลงข้อมูล
ผ่านหน้า
เว็บไซต์หลัก
ของ
หน่วยงาน 

 
 1.ส่งพนักงาน
เข้ารับการ
อบรม 
2.จัดทำคู่มือ
แนวทางการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 
สำนักปลัดฯ 

 
ม.ค.-มี.ค 
65 

 
1.จัดอบรมพนักงานได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ในเรื่องการลง
ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
เมื่อวันที่ 1  เมษายน
2565 
2.จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
แนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2565 
 
 
  
 

 
มอบหมายให้
พนักงานในแตล่ะ
ส่วนงานรับผิดชอบ
งานของแต่ละส่วน
ของตัวเองให้
เรียบร้อยเพื่อที่จะ
ดำเนินการได้
ทันเวลาและ
สะดวกรวดเร็วต่อผู้
มารับบริการและ
รายงานให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลำดับชั้น 

2.ขอให้
บริษัท ไทม์
สมีเดียเว็บ
ดีไซน์จำกัด 
เพ่ิมช่อง
ทางการ
เปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ลงบน
หน้าเว็บไซต์
หลักของ
หน่วยงาน
เพ่ือให้
ประชาชนได้
มีช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้
สะดวกยิ่งขึ้น 
 

1.ส่งหนังสือขอ
ความร่วมมือให้
บริษัท ไทม์
สมีเดียเว็บดีไซน์
จำกัดเพ่ิมช่อง
ทางการเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ลง
บนหน้าเว็บไซต์
หลักของ
หนว่ยงาน 
 

สำนักปลัดฯ  1.จัดทำหนังสือขอความ
ร่วมมือให้บริษัท ไทม์
สมีเดียเว็บดีไซน์จำกัดให้
เพ่ิมช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ลงบนหน้า
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เพ่ือให้
ประชาชนได้มีช่องทาง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ขอให้บริษัท ไทม์
สมีเดียเว็บดีไซน์
จำกดั เพิ่มช่อง
ทางการเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ บน
หน้าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
เพ่ือให้ประชาชน
ได้เห็นช่องทาง
ข้อมูลต่าง ๆ ของ
ทางองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 

 


