
 

 

 

รายงานผลการด าเนินิการมาตรการส่งิเสริมิคุณิธรรมและความโปร่งิใส 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ผกา  ประจ าปีงิบประมาณ 2565 

 

 ตามที่ไิด้ิด าเนินการวิิเคราะห์ิผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ปีิ

งบประมาณ 2564 และได้ิก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่ิงเสริิมคุิณธรรมและความโปริ่งใสของ

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ในปีิงบประมาณ 2565  โดยได้มีิการด าเนินการขิับเคลื่ิอนมาตรการ

ส่ิงเสริิมคุิณธรรมและความโปร่ิงใสขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ประจ าปีิงบประมาณ 2565 

ดัิงต่ิอไปนี้ิ 

 

มาตรการ วิิธีิการด าเนิินการ ผู้ิรัิบผิิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

1. การสริ้าง

จิตส านึก 

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม 

องค์กรที่ไม่

ทนต่อการ

ทุจริต 

1. เสริิมสร้ิาง

จิตส านึกที่จะไม่ทน

เห็นการทุจริตในทุก

รูปแบบ ในริูป 

แบบการจัิดอบรม/

จัิดท าสื่ิอประชา 

สัิมพัินธ์ิรณรงค์ิ  

2. จัิดท ามาตรการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริต 

ส านักปลัดฯ ม.ค. - มีิ.ค. 

65 

1. จัิดอบรมปลูิกฝัิง

จิตส านึกที่ดี สร้าง

ค่านิยมและวัฒนธรรม

ที่ถูกตอ้ง เมิ่ือวัินที่ิ  

24 ม.ค. 65  

2. จัิดท าสื่ิอเริ่ืองการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ 

ประชาสัิมพัินธ์ิแกิ่ 

บุิคลากรทุิกฝ่าย 

เมิ่ือวัินที่ิ 14 ก.พ. 65 

2. จัิดประชุิมชี้ิแจง

แนวทางปฏิิบัิติิในการ

แก้ไขปัญหาทุจริต  

เมิ่ือวัินที่ิ 25 มี.ค. 65 

โดยมีิบุิคลากรของ

องค์การบริหารส่วน

ต าบลช่อผกาเข้ิา

ประชุิมครบทุิกคน 

 

หากมีิบุิคลากร 

บรรจิุ/โอน/ย้ิาย 

หริือผู้ิบริิหาร 

ท้ิองถิ่ินและ 

สมาชิิกสภาท้อิง 

ถิ่ินเข้ิามาใน

หน่ิวยงานควร 

ให้ิส านัิกปลัิดฯ 

แจิ้งให้ิทราบถึิง 

มาตรการต่ิาง ๆ 

ดัิงกล่ิาวของ 

หน่ิวยงาน 



-2- 

 

มาตรการ วิิธีิการด าเนิินการ ผู้ิรัิบผิิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

2.การปรัิบปริุง

ระบบการ

ท างาน และลด

ขั้นตอนการ

ปฏิบตัิงาน 

1. จัิดตั้ิงศูินย์ ิ

Service Mind  

2. แต่ิงตั้ิง จนท.

ประจ าศูินย์ิ  

3. ด าเนิินงาน 

ประชาสัิมพัินธ์ิผ่ิาน 

ทุิกช่ิองทางการ

สื่ิอสาร  

4. ส ารวจความพึิง 

พอใจ 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 

2565 

1. จัิดตั้ิงศูินย์ ิService 

Mind และแต่งตั้ง 

จนท.ประจ าศูินย์ิ 

เพื่อใหป้รึกษา แนะน า

การรับบริการด่าน

หน้า เมื่อวันที่ 

14 ม.ค. 65 

2. จัิดท าสื่ิอประชา

สัมพันธ์ แผ่นพับแกิ่ 

ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการ เมิ่ือวัินที่ิ 

14 ก.พ. 65 

3. จัดท าแบบส ารวจ

ความพึงพอใจต่อ

การด าเนินโครงการ

ของหน่วยงาน เม่ือ 

วัินที่ ิ22 เม.ย. 65 

ผู้บริหาร หัวหน้า

ฝ่าย/กอง ต้อง

ก ากับดูแล ตรวจ 

สอบ และติดตาม 

การปฏิบัติงาน

อย่างใกล้ชิด เพ่ือ

ลดปัญหา

อุปสรรคที่อาจ

เกิดขึ้น พร้อม

ก าชับการให้ 

บริการอย่างยิ้ม

แย้ม เป็นกันเอง 

ตลอดจนท างาน

เชิงรุก โดยการ 

ลงพื้นที่เพื่อรับฟัง

ปัญหาความ

ต้องการ 

3. จัดท า

ช่องทางเพื่อ

ประชาสัมพันธ์

โครงการ/

กิจกรรม เช่น 

เว็บไซต์ หอ

กระจายข่าว 

เอกสาร 

วารสาร แผ่น

พับ เป็นต้น 

1. แต่ิงตั้ิงคณะท างาน 

ประชาสัมพันธ์ 

2. ประชุิมคณะ

ท างานเพื่ิอจัิด

รูปแบบและสื่อ

ประชาสัมพันธ์  

3. มอบหมายให้ิ

ฝ่ิาย/กอง/ส านัิก 

ริับผิิดชอบในการ

ด าเนิินการ 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 

2565 

1. จัดท าค าสั่งแต่ิงตั้งิ

คณะท างานประชา- 

สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 

ม.ค. 65 

2. จัดประชุิมคณะ

ท างานและมอบหมาย

ให้แต่ละฝ่าย/กอง 

น าเสนอข้อมูลเพิ่ือวาง

รูปแบบการจัดท าสื่อ 

ประชาสัมพันธ์ เม่ือ

วันที่ 14 ก.พ. 65  

  

ข้อมูลโครงการ/

กิจกรรมของแต่

ละฝ่าย/กอง 

ต้องถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน 

โดยเฉพาะข้อมูล

ทีเ่ก่ียวกับตัวบท 

กฎหมายต้อง

พิจารณาอย่าง

ละเอียดถี่ถ้วน

ก่อนการจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

 


