
 

 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

ของ 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเรือ 
อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุร ี

 

 

 
 

 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
------------------------------------------------------ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             
ในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ปี งบประมาณ              
พ.ศ. 2564 และได้น าผลการวิเคราะห์ฯ มาก าหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ/ 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 

วิธีด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
บุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์
หน่วยงาน 

1. ส่งบุคลากรที่
รับผิดชอบดูแล
ระบบงานในเว็บไซต์
หน่วยงานทบทวน
ความรู้ในการลง
ข้อมูลในเว็บไซต์ 

ส านักปลัด มกราคม – 
เมษายน 
2565 

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือ 
น.ส.ศิริพร คัมภิรานนท์ 
ต าแหน่ง นักจัดการงาน
ทั่วไป ไดร้ับเพ่ิมพูนทักษะ 

การลงข้อมูลในเว็บไซต์
หน่วยงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ 

 

 

2. ประชุม
ชี้แจงให้ความรู้
แก่บุคลากร 

ในหน่วยงาน
เก่ียวกับการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1.จัดประชุมให้
ความรู้แก่บุคลากร 

ในหน่วยงานเก่ียวกับ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

ส านักปลัด มกราคม -
มีนาคม 
2565 

1.จัดประชุมสร้างความรู้
ความเข้าใจและชี้แจง
แนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินการเก่ียวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ให้กับบุคลากร 

ในอบต.เมื่อเดือนก.พ.65 

 

3.ให้บริการ  
E-Service   

1.เพ่ิมช่องทาง
ออนไลน์ในการ
ให้บริการที่เชื่อมโยง
จากหน้าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานเพ่ิม
ช่องให้บริการ 

E-Service 

ส านักปลัด มกราคม 
2565 

1.เพ่ิมช่องทางการให้บริการ          
E-Service ที่เชื่อมโยงจาก
หน้าเว็บไซต์ อบต.ในเรื่อง 
- ค าร้องขอรับบริการถังขยะ 

- ค าร้องขอใช้น้ าประปา 

 

น างาน
บริการตาม
ภารกิจอ่ืนมา
เพ่ิมในช่อง 

E-Service  

อีก 
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มาตรการ/แนว
ทางการ

ด าเนินงาน 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

4.รายงานการ
ตดิตามการ
ด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ  
6 เดือน  
โดยแสดง
รายงาน
ความก้าวหน้า
ในปี พ.ศ. 
2565 

1.ท าหนังสือ
มอบหมายและก าชับ
เจ้าหน้าที่ให้รายงาน
การติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี
รอบ 6 เดือน          
โดยแสดงรายงาน
ความก้าวหน้าในปี 
พ.ศ. 2565 

ส านักปลัด มีนาคม - 
เมษายน 
2565 

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
(เดือนตุลาคม 2564 ถึง 
เดือนมีนาคม 2565) เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2565 

2.เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ 
อบต.คลองเรือ เมื่อวันที่   
2 เมษายน 2565 

 

 

5.เผยแพร่
ข้อมูลทาง
เว็บไซต์เรื่อง
ด้านบริหารงาน
ทั่วไป,
งบประมาณ, 
การจัดซ้ือจัด
จ้างหรือจัดหา
พัสดุ, 
การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลในปี 
2565 

1.ท าหนังสือ
มอบหมายและก าชับ
เจ้าหน้าที่ให้เผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซต์
หน่วยงานเรื่อง
บริหารงานทั่วไป,
งบประมาณ, 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
หรือจัดหาพัสดุ, 
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้แสดง
นโยบายการบริหาร 
แสดงการด าเนินการ
ตามนโยบาย  
ในปี พ.ศ.2565 
และแสดงรายงานผล
การบริหารงาน
ประจ าปีพ.ศ.2565 

 

ทุกส่วน
ราชการ 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

1. มอบหมายให้ น.ส.ศิริพร 
คัมภิรานนท์ ต าแหน่ง       
นักจัดการงานทั่วไป  
มีหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล
เผยแพร่การด าเนินงาน
ต่างๆในหน่วยงานให้ครบ 
ทุกงานและทุกด้าน 

ตามภารกิจหน้าที่ของอบต. 
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มาตรการ/แนว
ทางการ

ด าเนินงาน 

 

วิธีด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเลา
ด าเนินการ 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

6.เพ่ิมช่อง
ทางการแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1.เพ่ิมช่องทาง
ออนไลน์ในการ
ให้บริการที่เชื่อมโยง
จากหน้าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานในการ
รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

2.มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ดูแลและ 

รับเรื่องร้องเรียน 

ส านักปลัด มกราคม 
2565 

1.ได้เพ่ิมช่องทางออนไลน์
ในการให้บริการที่หน้า
เว็บไซต์อบต.คลองเรือ 

การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ โดยไดแ้ยกช่องทาง
กับการรับเรื่องร้องเรียน 

ร้องทุกข์ 

2.มอบหมายให้  
นายกษชพัฒน์ ธนดิษฐ์ 
ภักดีพงศ์ ต าแหน่งปลัด 
อบต.และน.ส.สุธาดา  
ทรัพย์อนันต์ ต าแหน่ง  
รองปลัด อบต.เป็นผู้รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
 

 

7.เผยแพร่
ข้อมูลการมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหารในการ
ด าเนินการ 

เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในปี  
พ.ศ.2565 

1.มอบหมายและ
ก าชับเจ้าหน้าที่ 
ให้เผยแพร่ข้อมูล 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารในการ
ด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

ในปีพ.ศ.2565

ภายหลังจาก 

จัดกิจกรรมทุกครั้ง 
ให้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
 

ส านักปลัด มกราคม – 
กันยายน 
2565 

1.มอบหมายให้ น.ส.ศิริพร 
คัมภิรานนท์ ต าแหน่ง       
นักจัดการงานทั่วไป  
มีหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล
เผยแพร่การด าเนินงาน
ต่างๆในหน่วยงานให้ครบ 
ทุกงานและทุกด้านตาม
ภารกิจหน้าที่ของอบต. 
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มาตรการ/แนว
ทางการ

ด าเนินงาน 

 

วิธีด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเลา
ด าเนินการ 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

8.จัดกิจกรรม 
ที่เป็นการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร 

1.โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสแก่
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

กอง
การศึกษาฯ 

เมษายน
2565 

1.องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเรือได้จัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสแก่
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565   
ณ วัดคลองยาง หมู่ที่ 8 

โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ  
และพนักงานจ้างอบต.  
เข้าร่วมอบรมจ านวน40คน    
และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.1เพ่ือให้คณะผู้บริหาร
แ ล ะ พ นั ก ง า น จ้ า ง ข อ ง
องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเรือเกิดการเรียนรู้ 
ใ น ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กันและกัน อันจะส่งผลใน
การปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2 เสริมสร้างวัฒนธรรม
อ งค์ ก ร ที่ ดี ให้ ผู้ บ ริ ห า ร 
ข้าราชการ และพนักงาน             
มี ทั ศนคติ ค่ านิ ยม ในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.3 เพ่ือเสริมสร้างการยึด
มั่น ในคุณธรรมจริยธรรม 
และความโปร่งใสให้กับคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.
พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ 

 

 

 



 

ภาพถ่ายการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและช้ีแจงแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ให้กับบุคลากรใน อบต.คลองเรือ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพถ่ายการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสแก่บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.ณ วัดคลองยาง หมู่ที่ 8 

------------------------------- 

โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.เข้าร่วมอบรม จ านวน 40 คน 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.1  เพ่ือให้คณะผู้บริหารและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือเกิดการเรียนรู้ในการ             

อยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน อันจะส่งผลในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประช าชนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน มีทัศนคติ  ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใสและเป็นธรรม 

1.3  เพ่ือเสริมสร้างการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  

 

  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


