
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิการ 

ตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบวั  

อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสรุินทร์  



 

รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีด าเนินการ 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การก ากับ
ติดตาม 

ผลการด าเนินการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. การวาง
มาตรการ
ป้องกันการ
ทุจริตและ
ติดตาม
ประเมินผล 

1. จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน 
ITA โดยท าการ ศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินปี
ที่ผ่านมา เพื่อก าหนด
มาตรการและแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
 

ส านักปลัด ม.ค. 
2566 

รายงาน
สรุปผลเมื่อ
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

- ได้ด าเนนิการประชุม
คณะกรรมการและ
คณะท างาน ITA และ
ศึกษาวิเคราะห์ถึง
มาตรการและแนวทาง
ในการแก้ปัญหาตาม
ผลการประเมินของปีที่
ผ่านมา 
 

- จัดให้มีการ
ประชุมติดตาม
ผลการปฏบิัติ
ตามมาตรการฯ
อยู่เสมอ 

2. ปฏิบัติตามมาตรการ
ภายใน และให้มีการก ากับ
ติดตามการปฏบิัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ที่ส าคัญต้อง
มีการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของบุคลกร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรบัปรุง
ระบบให้ทันสมัย และมี
การติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อยา่งรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 

ส านักปลัด ม.ค. 
2566 

รายงาน
สรุปผลเมื่อ
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

- ได้ด าเนนิการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.
นาบวั ให้มีความ
ทันสมัย งา่ยต่อการใช้
งาน และสามารถ
ติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อยา่ง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- ควรพัฒนา
ระบบให้มี
ความทันสมัย
อยู่เสมอ 

2. การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการที่
ประชาชน
เข้าถึงง่ายและ
รวดเร็ว 

1. ส ารวจและรายงานการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุและการบริการ
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ข่าวประชาสัมพนัธ์ลง
เว็บไซต์เป็นประจ า 
 

ส านักปลัด 
เจ้าหน้าที่

พัสด ุ

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

- เจ้าหน้าที่พสัดุส ารวจ
และรวบรวมข้อมูล 
เพื่อจัดท ารายงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
- ส าหรับการ
ประชาสัมพนัธ์ ได้
ประกาศลงเวบ็ไซต์ทุก
คร้ังที่มีการด าเนินงาน 

 



2. เพิ่มช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กบัผู้มารับ
บริการและประชาชน
ทั่วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service 
โดยตรง เผยแพร่ในหัวข้อ
หรือต าแหน่งที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 
 

ส านักปลัด 
เจ้าหน้าที่

พัสด ุ

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

- ผู้ดูแลระบบได้เพิ่ม
หัวข้อ e-service ใน
เว็บไซต์ อบต.นาบัว
เรียบร้อยแล้ว 

 

3. การสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่ายทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ 
ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน 
URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 

ส านักปลัด 
เจ้าหน้าที่

พัสด ุ

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

- ได้ด าเนนิการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.
นาบวั ให้มีความ
ทันสมัย งา่ยต่อการใช้
งาน สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ง่าย ทุก
ช่วงเวลา 

- ควรพัฒนา
ระบบให้มี
ความทันสมัย
อยู่เสมอ 

3. การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต มุ่ง
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการ
ท างาน เพื่อ
ประโยชน์สงูสุด
ของส่วนรวม 

1. บุคลากรให้บริการ
ประชาชนอย่างเต็มก าลงั
ความสามารถ รวดเร็ว 
ถูกต้อง 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

- ได้ประชาสัมพันธ์การ
บริการให้บุคลากร
ทราบและน าไปปฏิบตัิ 
โดยหัวหน้าส่วน
ราชการก ากับดูแลการ
บริการให้ดียิ่งขึ้น 

 

2. จัดท ามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบ
ติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

- ได้ด าเนนิการจัดท า
มาตรการการป้องกัน
การทุจริตเรียบร้อย
แล้ว 
- ในเว็บไซต์ อบต.นา
บัว มีช่องทางในการ
ถาม-ตอบ หรือ e- 
service เพื่อให้มีการ
ติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริต 

- ก าชับให้
ปฏิบัติตาม
มาตรการการ
ป้องกันการ
ทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 

3. การเปิดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น และ
การติดตามตรวจสอบการ
ท างานของหน่วยงานได้
โดยง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์ สื่อ
โซเชียลอ่ืนๆ เชน่ ไลน์ 
เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ อบต.
นาบวั 
www.abtnabau.go.th 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

- ในเว็บไซต์ อบต.นา
บัว มีช่องทางในการ
ถาม-ตอบ e- service 
และ เฟสบุ๊ค อบต.นา
บัว เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 
และการติดตาม
ตรวจสอบการท างาน
ของหน่วยงานได ้

- ปรับปรุง
ข้อมูลในระบบ
e-service และ 
เฟสบุ๊ค ให้เป็น
ปัจจุบนัอยู่
เสมอ 



4. การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมาย 

1. จัดท าคู่มือและระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.พ. 
2566 

รายงาน
สรุปผลเมื่อ
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

- จัดท าคู่มือและ
ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินแล้ว 

- ก าชับ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามคู่มือ
และระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

2. สร้างระบบการก ากับ
ดูแลและรักษาติดตาม 
ตรวจสอบ การยืม-คืน 
การลงโทษอยา่งเคร่งครัด 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.พ. 
2566 

รายงาน
สรุปผลเมื่อ
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

- ด าเนินการจัดท า
ขั้นตอนการยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ พร้อมทั้งได้
แจ้งเวียน 

- ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการยืม
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 

5. การใช้
งบประมาณ
อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

1. จัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสด ุ
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

- มีการเปิดเผยข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ของแต่ละกอง ใน
เว็บไซต์ อบต.นาบัว  

- ให้แต่ละกอง
ประสานผู้ดูแล
ระบบในการลง
ข้อมูลใน
เว็บไซต ์

2. มีกระบวนการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณโดย
เปิดเผย และพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณสม่ าเสมอ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

- ให้แต่ละกองจัดท า
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณสม่ าเสมอ 

 

3. เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูล
การใช้งบประมาณ ผ่าน
เว็บไซต์ อบต.นาบัว 
www.abtnabau.go.th 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
2566 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน 
ในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

- มีการเปิดเผยข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ของแต่ละกอง ใน
เว็บไซต์ อบต.นาบัว  

- ให้แต่ละกอง
ประสานผู้ดูแล
ระบบในการลง
ข้อมูลใน
เว็บไซต ์

 
  
  

 

 

 

 

 



 

             ด าเนินการประชาสัมพันธ์ คิวอาร์โค้ด แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) บนเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว abtnabau.go.th 

 

 

 ประชาสัมพันธ์แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
abtnabau.go.th 

 



 

 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว เรื่อง ขอเชิญชวนตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บนเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัว  

 

 

 




