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ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
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จัดท าโดย 

คณะท างานด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

  



 
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลชะอวด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

  ตามที่  ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ของเทศบาลต าบลชะอวด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทาง  ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชะอวด  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลชะอวด  ปะจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.  สร้างการรับรู้ร่วมกัน  เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ  ภายใน
องค์กร 

-  จัดประชุมบุคลากรภายใน
หน่วยงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ  
ในการปฏิบัติงาน  ระหว่างบุคลากร
ด้วยกัน  ในการประชุมรวมถึงก าชับ
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชนอย่างเท่าเทียม 

-  งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-  มีการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ  พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  อย่าง
สม่ าเสมอ 
-  บุคลากรในเทศบาลต าบล
ชะอวดให้ความส าคัญและ
เข้าใจถึงการประเมิน  ITA  
มากขึน้  โดยบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่กับเทศบาล
ต าบลชะอวดมาเกิน  1  ปี  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน  ทั้ง  44  คน  ได้
ตอบแบบ  IIT  ครบทั้ง             
44  คน   
 

-  ไม่มี 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
2.  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  รวมถึงช่องทางการ
ขอรับบริการด้วยช่องทางที่
หลากหลาย 

-  ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรม
ด้านต่างๆ  รวมถึงช่องทางการขอรับ
บริการ  ของเทศบาลผ่านเสียง            
ตามสาย  เฟซบุ๊ค  เว็บไซต์  อย่าง
สม่ าเสมอ  เพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานกับประชาชน              
ผู้ขอรับบริการ 

-  ทุกส่วนราชการ
ภายใน 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-  มีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมด้านต่างๆ  รวมถึง
ช่องทางการขอรับบริการ 
ของเทศบาลผ่านเสียง 
ตามสาย  เฟซบุ๊ค  เว็บไซต์  
อย่างสม่ าเสมอ 

-  ควรเพิ่ม
ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ให้หลากหลาย
มากขึ้นไปอีก 

3.  จัดท ารายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี  รอบ  6  
เดือน   

-  จัดท ารายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี  รอบ  6  
เดือน  และน าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
เทศบาลต าบลชะอวด 

-  งานแผนงาน 
และงบประมาณ 
ส านักปลัดเทศบาล 

เม.ย. 
พ.ศ.2565 

-  มีการจัดท ารายงานการ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี  รอบ  6  เดือน  
และน าเผยแพร่ในเว็บไซต์
เทศบาลต าบลชะอวด 

-  ไม่มี 

4.  เพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์เทศบาลต าบลชะอวด  โดย
ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายัง
ส านักงานเทศบาลต าบลชะอวด 

-  ตรวจสอบกระบวนงานที่สามารถ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมายัง
ส านักงานเทศบาลต าบลชะอวด 
-  ประสานบริษัทผู้ให้บริการ             
ดูแลเว็บไซต์เทศบาลต าบลชะอวด             
เพ่ิมแบนเนอร์  E-Service  บนหน้า 

-  งานธุรการ   
ส านักปลัดเทศบาล 

ก.พ. - มี.ค. 
พ.ศ.2565 

-  มีการเพ่ิมแบนเนอร์                    
E-Service  บนหน้าเว็บไซด์
เทศบาลต าบลชะอวด   
โดยในแบนเนอร์ดังกล่าว 
จะมีแบบฟอร์มการขอรับ
บริการที่ประชาชนผู้ขอรับ
บริการสามารถกรอกและ  

 

 
 



 
-3- 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
 เว็บไซด์เทศบาลต าบลชะอวด  โดย 

ในแบนเนอร์ดังกล่าวจะมีแบบฟอร์ม
การขอรับบริการที่ประชาชนผู้ขอรับ
บริการสามารถกรอกและส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มายังเทศบาล
ต าบลชะอวดได้ 
-  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ          
ค าร้องทุกวันเพื่อให้บริการต่อไป 

  ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
มายังเทศบาลต าบลชะอวดได้ 
จ านวน  2  แบบฟอร์ม  
ได้แก่  แบบค าร้องทั่วไป  
และแบบฟอร์มขอใช้สถานที่
ราชการ 
 

-  ควรเพิ่ม
กระบวนงาน
ใน E-Service   
ให้หลากหลาย
ครอบคลุม 
มากขึ้น 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล   

-  จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ให้สอดคล้องกับนโยบาย
บริหารงานบุคคลและน าลงเผยแพร่
ในเว็บไซต์เทศบาลต าบลชะอวด 

-  งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

เม.ย. 
พ.ศ.2565 

-  มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
และน าเผยแพร่ในเว็บไซต์
เทศบาลต าบลชะอวด 

-  ไม่มี 

6.  จัดท ารายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี   
 

-  จัดท ารายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.2564  และ              
น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล
ต าบลชะอวด 
 

-  งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ก.พ. - มี.ค. 
พ.ศ.2565 

-  มีการจัดท ารายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี  งบประมาณ  
พ.ศ.2564  และน าลง
เผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล
ต าบลชะอวด 

-  ไม่มี 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
7.  จัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ             
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง  พัฒนา  
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม           
และความโปร่งใส  โดยนายกเทศมนตรี
ต าบลชะอวดมีส่วนร่วม 

-  จัดประชุมบุคลากรของ
หน่วยงานเพื่อมอบนโยบาย 
ในการยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของเทศบาลต าบล 
ชะอวด  โดยมีนายกเทศมนตรี
ต าบลชะอวดเป็นผู้มอบนโยบาย  
และน าบุคลากรร่วมปฏิญาณตน 
แสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของ 
ผู้บริหารและบุคลากร 

-  งานนิติการและ 
การพาณิชย์ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-  มีการจัดประชุมบุคลากร
ของหน่วยงานเพ่ือมอบ
นโยบายในการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลต าบลชะอวด  
โดยมีนายกเทศมนตรีต าบล 
ชะอวดเป็นผู้มอบนโยบาย  
และน าบุคลากรร่วมปฏิญาณ
ตนแสดงเจตนารมณ์ต้าน
ทุจริตของผู้บริหารและ
บุคลากรและน าภาพกิจกรรม
เผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล
ต าบลชะอวด 

-  ไม่มี 

8.  ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 
 

-  ด าเนินการประเมินความเสี่ยง              
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  และน าลงเผยแพร่            
ในเว็บไซต์เทศบาลต าบลชะอวด 
-  ด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 
 

-  งานนิติการและ 
การพาณิชย์ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ก.พ.-เม.ย. 
พ.ศ.2565 

-  ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  และน าลง
เผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล
ต าบลชะอวด 

-  ไม่มี 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
 การทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ  ที่ได้

จากการประเมินความเสี่ยง      
จัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
และน าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
เทศบาลต าบลชะอวดชะอวด 

  -  มีการแจ้งเวียนทุกส่วน
ราชการภายในถือปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริต 
-  มีการรายงานการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริต 

-  ไม่มี 

9.  เผยแพร่กิจกรรมที่มีเจตนารมณ์            
หรือวัตถุประสงค์ท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

-  รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่มี
เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ที่
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ  
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกท่ีดี              
ที่เป็นการด าเนินการในปี 
งบประมาณ  พ.ศ.2565  มาจัดท า
เป็นรายงานผลการด าเนินการ  
และน าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
เทศบาลต าบลชะอวด 
 

-  งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-  มีการรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่มีเจตนารมณ์ 
หรือวัตถุประสงค์ที่
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน   
มีทัศนคติ  ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต  มีจิตส านึก  ที่ด ี
ที่เป็นการด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รอบ  6  เดือน  แรก  ของ
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

-  ไม่มี 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

10.  จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 

-  แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ                
ประเมิน  ITA  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565 
-  จัดประชุมคณะท างานฯ   
เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  
ของเทศบาลต าบลชะอวด  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  
และร่วมกันก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เพ่ือยกระดับผลการประเมิน  ITA  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
-  น าผลการวิเคราะห์และ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ือยกระดับผลการ
ประเมิน  ITA  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  ที่ได้จากการประชุม
คณะท างาน  มาจัดท าเป็น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม              
และความโปร่งใส   

-  งานนิติการและ
การพาณิชย์ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ม.ค.-มี.ค. 
พ.ศ.2565 

-  มีการแต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินการประเมิน  ITA  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565 
-  มีการจัดประชุม
คณะท างานฯ  เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการประเมิน  
ITA  ของเทศบาลต าบล 
ชะอวด  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  
และร่วมกันก าหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือ
ยกระดับผลการประเมิน  
ITA  ในปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565 
-  มีการจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพ่ือยกระดับผลการ
ประเมิน  ITA  ในปี 

-  ไม่มี 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
 
 

แจ้งผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม
มาตรการและน าลงเผยแพร่              
ในเว็บไซต์เทศบาลต าบลชะอวด 
-  ด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
และติดตามผลโดยคณะท างานฯ 
-  จัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสและน าลง
เผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาลต าบล
ชะอวด 

-  งานนิติการและ
การพาณิชย์ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ม.ค.-มี.ค. 
พ.ศ.2565 

งบประมาณ  พ.ศ.2565  
ที่ได้จากการประชุม
คณะท างาน  มาจัดท าเป็น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส  และแจ้ง
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
-  มีการด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 

-  ไม่มี 

11.  ตรวจสอบข้อมูลในส่วนของการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่เดิมได้คะแนน
จากการประเมิน  ITA  ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.2564  ว่าใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ยังมีการ 
น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล 
ต าบลชะอวดอย่างถูกต้องตาม         
ตัวชี้วัดหรือไม่ 

-  ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล            
บนหน้าเว็บไซต์เทศบาลต าบล            
ชะอวดในส่วนของการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่เดิมได้คะแนน              
จากการประเมิน  ITA  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  โดย 
Admin  ในการประเมิน  ITA  
หากพบว่าข้อมูลยังไม่มีการน าลง 

-  งานนิติการและ
การพาณิชย์ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ก.พ.-เม.ย. 
พ.ศ.2565 

-  ตรวจสอบข้อมูลบนหน้า
เว็บไซต์เทศบาลต าบล         
ชะอวดมีข้อมูลครบตาม
ตัวชี้วัด  OIT 

-  ควรมีการ
ปรับปรุง
เว็บไซต์ในส่วน
ของเมนูต่างๆ  
บนหน้าเว็บไซต์
ให้สวยงามดูง่าย
เมื่อเข้าไปที่เมนู
ต่างๆ  สามารถ 

 
 



 
-8- 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
 เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์เทศบาล

ต าบลชะอวด  หรือเผยแพร่แล้ว 
ไม่ถูกต้องตามตัวชี้วัดให้แจ้ง
ผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการน าลง
เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์เทศบาล
ต าบลชะอวด  หรือแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยเร็วและน าลงเผยแพร่ใน
เว็บไซต์เทศบาลต าบลชะอวด 
-  ด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสและติดตามผลโดย
คณะท างานฯ 
-  จัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสและน าลง
เผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล            
ต าบลชะอวด 
 

   เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายขึ้น 

 
 


