
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ตามที ่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โดยมีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔  ดังนี้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผดิ 

ชอบ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

๑. มาตรกาการเผยแพร่

ข ้อม ูลพ ื ้นฐาน ได ้แก่   

ข้อมูลพื้นฐาน  เช่นข่าว

ประชาส ัมพ ันธ ์   การ

ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แผน

ยุทธศาสตร์ กฎหมายที่

เกี ่ยวข้อง เป็นต้น โดย

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

๑.จัดทำมาตรการใน

การเผยแพร่ข้อมูลที่

เป็นปัจจุบันบนเว็ป

ไซต์เก่ียวข้องกับ

ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อ

เปิดเผยข้อมูลของ 

หน่วยงานให้

สาธารณชนทราบ 

สำนัก

ปลัด  

ต.ค ๒๕๖๓ 

- ก.ย 

๒๕๖๔ 

มีการาเผยแพร่ผล

ข้อมูลพ้ืนฐานของ 

อบต. ตันหยงลิมอ  

ทางเว็ปไซต์ อบต. 

www.Tanyongli

mo.go.th 

 

ควรมีการ

ปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน

ให้ครบตาม

มาตรกาการ

เผยแพร่ข้อมูล

พ้ืนฐาน 

 

๒.  มาตรการเผยแพร่

ข ้อม ูลการบร ิหารงาน  

ได้แก่  แผนดำเนินงาน

การปฏิบ ัต ิงาน  ค ู ่มือ

ห ร ื อ ม า ต ร ฐ า น ก า ร

ปฏิบัต ิงาน  คู ่ม ือหรือ

มาตรฐานการให้บริการ  

รายงานผลการสำรวจ

ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ก า ร

ให้บริการ 

๑.จัดทำมาตรการใน

การเผยแพร่ข้อมูลที่

เป็นปัจจุบันบนเว็ป

ไซต์เก่ียวข้องกับ

ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อ

เปิดเผยข้อมูลของ

หน่วยงานให้

สาธารณชนทราบ 

สำนัก

ปลัด 

ต.ค ๒๕๖๓ 

- ก.ย 

๒๕๖๔ 

มีการาเผยแพร่ผล

ข้อมูลการ

บริหารงานของ 

อบต. ตันหยงลิมอ  

ทางเว็ปไซต์ อบต. 

www.Tanyongli

mo.go.th 

 

ควรมีการ

ปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดช

อบ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

๓.มาตรการ เผยแพร่

ข ้อม ูลการบร ิหารเงิน

งบประมาณ  แผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจำปี  

การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างหรือ

การจัดกาพัสดุ 

๑.จัดทำมาตรการใน

การเผยแพร่ข้อมูลที่

เป็นปัจจุบันบนเว็ป

ไซตเ์กี่ยวข้องกับ

ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อ

เปิดเผยข้อมูลของ

หน่วยงานให้

สาธารณชนทราบ 

กองคลัง ต.ค ๒๕๖๓ 

- ก.ย 

๒๕๖๔ 

มีการาเผยแพร่

ข้อมูลการบริหาร

เงินงบประมาณของ 

อบต. ตันหยงลิมอ  

ทางเว็ปไซต์ อบต. 

www.Tanyongli

mo.go.th 

 

 

ควรมีการ

ปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน 

 

๔.มาตรการการบริหาร

และพ ัฒนาทร ัพยากร

บุคคล  ได้แก่ นโยบาย

การบร ิหารทร ัพยากร

บุคคล  การดำเนินการ

ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ

หลักเกณฑ์การบริหาร

และพ ัฒนาทร ัพยากร

บุคคล 

๑.จัดทำมาตรการใน

การเผยแพร่ข้อมูลที่

เป็นปัจจุบันบนเว็ป

ไซต์เก่ียวข้องกับ

ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อ

เปิดเผยข้อมูลของ

หน่วยงานให้

สาธารณชนทราบ 

สำนัก

ปลัด 

ต.ค ๒๕๖๓ 

- ก.ย 

๒๕๖๔ 

มีการาเผยแพร่

ข้อมูลการบริหาร

และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

อบต. ตันหยงลิมอ  

ทางเว็ปไซต์ อบต. 

www.Tanyongli

mo.go.th 

 

 

ควรมีการ

ปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน

และครบตาม

มาตรการการ

บริหารและ

พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.Tanyonglimo.go.th
www.Tanyonglimo.go.th
www.Tanyonglimo.go.th
www.Tanyonglimo.go.th


มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิด 

ชอบ 

ระยะเว

ลา

ดำเนิน

การ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอ

แนะ 

๕.มาตรการการ

ส่งเสริมความ

โปร่งใสใน

หน่วยงาน  ได้แก่ 

การจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต

และการเปิดโอกาส

ให้เกิดการมีส่วน

ร่วม 

๑.เผยแพร่คู่มือหรือแนว

ทางการดำเนินการต่อเรื่อง

ร้องเรียน  

๒.เผยแพร่รายละเอียดวิธีการที่

บุคคลภายนอกจะทำการ

ร้องเรียน  รายละเอียดขั้นตอน  

หรือวิธีการจัดการต่อเรื่อง

ร้องเรียน  ส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ  เป็นต้น 

3.จัดทำระบบและช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคลากร

เลือกปฏิบัติและให้บริการโดย

ไม่เป็นธรรม เช่น ผ่านทาง

หมายเลขโทรศัพท์ สื่อออนไลน์

ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

4.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียได้มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน เช่นร่วมวางแผนร่วม

ดำเนินการ  ร่วมแลกเลี่ยน

ความเห็น 

สำนัก

ปลัด 

ต.ค 

๒๕๖๓ 

- ก.ย 

๒๕๖๔ 

๑. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือ
แนวทางการดำเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนทางเว็ปไซต์ 
อบต. 
www.Tanyonglimo.go.th 
๒. เผยแพร่รายละเอียดวิธีการ
ที่บุคคลภายนอกจะทำการ
ร้องเรียน  รายละเอียด
ขั้นตอน  หรือวิธีการจัดการต่อ
เร่ืองร้องเรียน  ส่วนงานที่
รับผิดชอบระยะเวลา
ดำเนินการทางเว็ปไซต์ อบต. 
www.Tanyonglimo.go.th  
๓. ประชาสัมพันธช์่องทาง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมต่อการเสนอความ
คิดเห็นและความต้องการต่อ
ร่างข้อบัญญัติ อบต.   
๕. จัดโครงการอบรม 
“กฎหมายน่ารู้สุ่ชุมชน” 
 

ประชา 

สัมพันธ์

ข้อมูล  

ราย

ละเอีบด

ให้

ครบถ้วน 
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ตัวอย่างผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน 
 
 

 
 

 

 



ตัวอย่างผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน 
 

ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  เช่นข่าวประชาสัมพันธ์  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แผน

ยุทธศาสตร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน 
 

ประชาสัมพันธ์ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงาน  ได้แก่  แผนดำเนินงานการปฏิบัติงาน  คู่มือหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

   

 

 

 

 

  

 

 

 



ตัวอย่างผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน 
 

ประชาสัมพันธ์มาตรการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน 
 

ประชาสัมพันธ์ มาตรการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

          


