
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มาตรการ ขั้นตอนด าเนินการ/วิธีการปฏิบัต ิ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
๑.มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 

๑. จัดท าวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  
๒. ก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส  

ส านักปลัด อบต. ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ - ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วน า
ผลการวิเคราะห์มาก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว 
-มีผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา เข้าร่วม
อบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก
สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง
วันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ 
โรงแรมแมนดาริน โกลเด้นวัลเลย์ เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวนทั้งสิ้น  ๕๖ คน 
โดยมีหัวข้อการบรรยายด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ 



-๒- 
 

มาตรการ ขั้นตอนด าเนินการ/วิธีการปฏิบัต ิ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
๒. มาตรการปรับปรุงการท างาน 
การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงาน  

๑. ปรับปรุงระบบขั้นตอนการท างาน 
การบริการ การอ านวยความสะดวก 
การให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท างาน การให้บริการ 
๓. มีการส ารวจความพึงพอใจ 

ส านักปลัด อบต. ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ -มีการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ลด
ระยะเวลาการให้บริการ  
-มีการปรับปรุงภายในส านักงานให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการติดต่อ
ขอรับบริการ  
-มีจุดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าส านักงานเพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อผู้มารับบริการ 
-มีจุดแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจของ
ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ 
-ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 

 
 
 
 
 



-๓- 
 

มาตรการ ขั้นตอนด าเนินการ/วิธีการปฏิบัต ิ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
๓.มาตรการเปิดเผย และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชน 

๑. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
๒. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มี
ความหลากหลาย  
๓. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มี
ความหลากหลาย 

ส านักปลัด อบต. ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ -มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และลงข้อมูล
ข่าวสารและภารกิจของหน่วยงานที่ต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นปัจจุบัน 
-มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง 
ทางวารสาร จดหมายข่าว หอกระจ่ายข่าว 
ป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เฟซบุ้ก ไลน์
กลุ่มสมาชิกสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
-เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น เบอร์
โทรศัพท์ของผู้บริหาร บนเว็บไซต์ กลุ่มไลน์
สมาชิกสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

๔. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้ประชาชนได้รับทราบ 
๓. จัดท ามาตรการการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิขอบ 

ส านักปลัด อบต. ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ -มีมาตรการการร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เว็บไซต์ 
-มีช่องทางการร้องเรียนการุจริตบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน กล่องรับฟังความคิดเห็นหน้า
ส านักงาน โทรศัพท์ เฟซบุ้ก จดหมาย  



-๔- 
 

มาตรการ ขั้นตอนด าเนินการ/วิธีการปฏิบัต ิ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
๕. มาตรการการยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

๑. ปรับปรุงขั้นตอนการยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการให้มีความสะดวก 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การยืม
ทรัพย์ทรัพย์สินทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

กองคลัง ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ -งานพัสดุจัดท ามาตรการการยืมทรัพย์สิน
ของราชการ 
-มีการแจ้งขั้นตอนการยืมทรัพย์สินให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ 
-มีการแจ้งขั้นตอนการยืมทรัพย์สินให้
บุคคลภายนอกได้รับทราบ เช่น สมาชิกสภา 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 


