
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ตามที่ได้วิเคราะห์ผลการประมิน ITA ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้
ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี ้
 

มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1.การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะ
ประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์
ส่วนรวม 

1.จัดทำ
มาตรการการ
ป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน ์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

2.จัดทำคู่มือ
แนวปฏิบัติใน
การขอใช้
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 
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1.จัดทำมาตรการ
มาตรการการป้องกัน
การขัดกันระหว่างล
ประโยชน์ 
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.65
และทำบันทึกแจ้ง
เวียนให้ผู้บริหาร 
พนักงานและ
บุคลากรรับทราบ
เมื่อวันที่ 12 ม.ค.
65 และรายงานผล
การดำเนินงานให้ที่
ประชุมรับทราบใน
การประชุม
ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 65     
เมื่อวันที่ 4 ก.พ.65  

ควรแจ้งให้
บุคลากรอบต.
แม่ใส รับทราบ
และยึดถือ
ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และสร้าง
องค์กรให้มี
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 



 
 

มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 
2.การปรับปรุง
ระบบการ
ทำงานและการ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

1.ปรับปรุง
คำสั่งแบ่งงาน
ของแต่ละกอง/
สำนัก 

2.ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.แม่ใส 

3.แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์
ข้อมูลเพ่ิมขึ้น 

4.เพ่ิมช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
ผลการ
ดำเนินงานของ 
อบต.แม่ใส ให้
ประชาชน
รับทราบ 
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1. ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน
ในแต่ละส่วน/กอง 
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ได้
โอนย้ายไปดำรง
ตำแหน่งที่อ่ืนและรับ
โอนย้ายมาใหม่ 
ประกอบกับมีผู้บริหาร
คนใหม่เข้ามาดำรง
ตำแหน่ง 
2.มีการเพิ่มช่องการ
ประชาสัมพันธ์ทางลาย
กลุ่มต่าง ๆ เช่นผู้กลุ่ม
ผู้นำชุมชน กลุ่ม
สมาชิกสภา อบต.   
แม่ใส 
3.มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครื่องกระจายเสียง
ของ อบต.แม่ใส ของ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งได้แก่
นายก อบต. แม่ใส ซึ่ง
รับอาสามา
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ ทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ในหัวข้อ 
“นายก อบต.แม่ใส 
พบปะประชาชน” 

ควรมีการปรับปรุง
เครื่องกระจายเสียง
ของศูนย์
ประชาสัมพันธ์ 
อบต.แม่ใสให้ดีขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบันมี
คลื่นกระจายเสียง
จากที่อ่ืนเข้ามา
แทรกเครื่อง
กระจายเสียงของ
อบต.แม่ใส จึงทำให้
ระบบเสียงไม่
ชัดเจน และมีเสียง
หอน จึงทำให้การ
ประชาสัมพันธ์ผล
การดำเนินงานและ
ข่าวสารต่าง ๆ จาก 
อบต.แม่ใส ไม่มี
ประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

 
  
 
 
 



 

มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 
3.โครงการ
จัดทำมาตรการ
ต่างๆเก่ียวกับ
การป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1.แต่งตั้ง
คณะทำงาน
จัดทำมาตรการ
ต่างๆ ของอบต.
แม่ใส 

3.มอบหมายให้
สำนักปลัด 
อบต.  แม่ใส 
รับผิดชอบใน
การดำเนินการ 

4.ปรับปรุง
ประมวล
จริยธรรมของ
พนักงานส่วน
ตำบลแม่ใส 

5.ปรับปรุง
นโยบายกำกับ
องค์การที่ดี 
6.การออก
มาตรการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการ
ป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบ 
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1.มีการจัดทำนโยบาย
และประกาศมาตรการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ป้องกนัการทุจริตมิ
ชอบ จำนวน 3 
นโยบายและมาตรการ
ต่าง ๆ จำนวน 11 
มาตรการ โดยผู้บริหาร
คนใหม่ เมื่อวันที่    
4 ม.ค.65 และทำ
บันทึกแจ้งเวียนให้
ผู้บริหาร พนักงาน
และบุคลากร
รับทราบเมื่อวันที่ 
12 ม.ค.65 และ
รายงานผลการ
ดำเนินงานให้ที่
ประชุมรับทราบใน
การประชุม
ประจำเดือน
กุมภาพนัธ์ 65     
เมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 

ควรแจ้งให้
บุคลากรอบต.
แม่ใส รับทราบ
และยึดถือ
ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และสร้าง
องค์กรให้มี
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 


