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รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ ดังรายละเอียดดังนี้ 
  o43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  องค์ประกอบด้านข้อมูล  
   แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
   มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานข้อ o42 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

 
(1) การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและการ
ด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงทุจริต 

ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและการ
ด าเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยง 

(1) นิติกร 
(2) นวก.
คอมพิวเตอร์ 

มี.ค.-เม.ย.
64 

(1) มีการจัดท า
แผนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต 
ของ อบต.แม่นาเรือ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
(2) เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน 
(3) มีการจัดการ
ความเสี่ยง 

- 

(2) การปรับปรุง
พัฒนา การปฏิบตัิงาน
การให้ บริการผู้มา
ติดต่อราชการที่เปน็ไป
ตามขั้นตอนระยะเวลา
ที่ก าหนด 

(1) รณรงค์พัฒนาจิตส านึก
การให้บริการกับเจ้าหน้าที่
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือ
สื่อสารสนเทศของหน่วยงาน
หรือแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
(2) เผยแพร่คู่มือการ
ปฏิบัติงานตา่งๆทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
(3) ประชาสัมพนัธช์่องทาง
การแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้การด าเนินงานมี
ความโปร่งใส 

(1) ปลัด อบต. 
(2) นิติกร 
(3) นวก.
คอมพิวเตอร์ 

มี.ค.-ก.ย.
64 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

- 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
 

(3) การถือปฏิบัติตาม
แนวทางการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง 

(1) ปลัด อบต. 
(2) ผอ.กองคลัง 

มี.ค.-เม.ย.64 จัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติ
ในการยืมใช้
ทรัพย์สินของ 
อบต.แม่นาเรือ 
เมื่อวันที่ 22 
มีนาคม 2564 

หากมบีุคลากร
บรรจุ/โอน/
ย้ายเข้ามาควร
ให้ส านักปลัดฯ 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

(4) การเผยแพร่ผลงาน 
การเผยแพร่ข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย   
ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย 
รวมไปถึงการสร้างการ
รับรู้เก่ียวกับช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อราชการ
สามารถแสดงความ
คิดเห็น ติชม ร้องเรียน
ของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

(1) ปรับปรุงและพฒันา
ระบบประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
ที่สาธารณชนควรรับทราบ 
(2) ประชาสัมพนัธ์
ช่องทางการแสดงความ
คิดเห็น 
(3) ปรับปรุงและพฒันา
ช่องทางการร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน
และโดยเปน็ความลับ 

(1) นิติกร 
(2) นวก.
คอมพิวเตอร์ 
(3) ผช.จนท.
ธุรการ 

มี.ค.-ก.ย.64 (1) มีการปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสาร
และผลงานที่
สาธารณชนควร
รับทราบ 
(2) มีการประชา-
สัมพันธช์่องทาง
การแสดงความ
คิดเห็นเรียบร้อยแล้ว 
(3) มีการจัดท า
ช่องทางการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและ
โดยเป็นความลบั
เรียบร้อยแล้ว 

- 

(5) มีการมอบหมาย
งาน การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

(1) สร้างความเข้าใจ
ร่วมกับเก่ียวกับเกณฑ์การ
ประเมิน และการท างาน 
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุมพนักงาน
ประจ าเดือนเร่ืองความ
เป็นธรรมในการประเมิน 
เพื่อเพิ่มความตระหนัก
ให้กับผู้บังคับบัญชาแต่ละ
ระดับ 

นายก อบต./ 
ปลัด อบต. 
 

มี.ค.-ก.ย.64 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

- 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
 

(6) การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
 

น าข้อมูลที่ได้ลงข่าว
ประชาสัมพนัธ์ในเว็บไซต์
ของหน่วยงานมารายงาน
เพิ่มเติม เช่น กิจกรรมจิต
อาสา เปน็ต้น 

(1) นิติกร 
(2) นวก.
คอมพิวเตอร์ 

มี.ค.-ก.ย.64 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

- 

(7) การเปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ 

การปรับปรุงและ
พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
www.maenarua.com  
รวมไปถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบ และการ
น าสง่ข้อมูลผ่านระบบ 
ITAS 

(1) นิติกร 
(2) นวก.
คอมพิวเตอร์ 

มี.ค.-ก.ย.64 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

- 
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ภาพการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

มาตรการ/แนวทาง : (1) การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตและการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงทุจริต 
วิธีการด าเนินการ   : ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตและ 
                          การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ 

(1) มีการจัดท าแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.แม่นาเรือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(2) เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน www.maenarua.com 
(3) มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว 
 
(1) มีการจัดท าแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.แม่นาเรือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (2) เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน www.maenarua.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (3) มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 
 

http://www.maenarua.com/
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มาตรการ/แนวทาง : (4) การเผยแพร่ผลงาน การเผยแพร่ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย รวมไปถึงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถแสดง
ความคิดเห็น ติชม ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
วิธีการด าเนินการ   : (1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานที่สาธารณชนควรรับทราบ 
                           (2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็น 

      (3) ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและโดยเป็นความลับ 
ผลการด าเนินการ 

(1) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานที่สาธารณชนควรรับทราบ 
(2) มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว 
(3) มีการจัดท าช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและโดยเป็นความลับเรียบร้อยแล้ว 

 

(1) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานที่สาธารณชนควรรับทราบ
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การแยกตามหมวดหมู่ของงานแต่ละงานไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน เช่น แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อบัญญัติและระเบียบ  การบริหารงานบุคคล งบแสดงฐานะทางการเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง             
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็น วารสารข่าว เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว 
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(3) มีการจัดท าช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและโดยเป็นความลับเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 
 

  


