
รายงานผล 
การด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

 
 
 



รายงานผล 
การด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

*************************************************** 

ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนด
มาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1.มาตรการ
ป้องกันการขัดกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

2.สร้างฐาน
ความคิดในการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1.ประกาศมาตรการ
ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

2.ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์เสริมสร้าง
ฐานความคิดในการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม 

3.จัดท าเอกสารการ
ขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
 

-รองปลัดฯ 

-งาน
ประชาสัมพันธ์
ส านักปลัดฯ 

-งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

ไตรมาสที่ 2 
ปี 2565 

1.ประกาศมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมลง
เว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม 
ประกาศเม่ือวันที่ 10 มกราคม 
2565 
2.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์เสริมสร้างฐานความคิดใน
การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนรวมให้แก่
ข้าราชการ พนักงานจ้างลงใน 
Facebook อบต.ดอนศรีชุม และ 
Line กลุ่มงานอบต.ดอนศรีชุม 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 
3.จัดท าเอกสารการขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินของราชการประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ปัญหาอุปสรรค 
 -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ส านักปลัดต้องแจ้งมาตรการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
แจ้งใหม่กรณีมีข้าราชการ บรรจุ/โอน/ย้าย และมีพนักงานจ้างรายใหม่ใหม่เข้ามาท างานในองค์กร 

- รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมประจ าเดือนเมษายน 2565 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

การปรับปรุงการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Information 
technology (IT) และ 
Social Network 
ภายใต้แนวคิด “การ
ใช้ ITและ Social 
Network ในองค์กร
เพ่ือช่วยลดการระบาด
ของโรค  
COVID-19” 

-มอบหมายให้แต่ละ
กอง/ส านัก มีการใช้ IT 
และ Social Network 
ใ น ก า ร บ ริ ก า ร
ป ร ะ ช า ช น  ใ ห้
ประชาชนสืบค้นข้อมูล
และเข้าถึ ง ได้ โดยไม่
ต้ อ ง เ ดิ น ท า ง ม า รั บ
บริการที่อบต.ดอนศรี
ชุม เพ่ือลดการระบาด
ของโรค  
COVID-19  

-รองปลัดฯ 

-ส านัก
ปลัด 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

มีการใช้ IT และ Social 
Network วางบนเว็บไซต์
อบต.ดอนศรีชุม และQR 
Code ระบบ LINE วางบน
เ ว็ บ ไ ซ ต์ อ บ ต . ใ น ก า ร
ให้บริการประชาชน  

ปัญหาอุปสรรค 
 -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ทุกส่วนงานที่รับผิดชอบควรรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมประจ าเดือน 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

การเปิดเผยข้อมูล 
และการป้ องกั น
ก า ร ทุ จ ริ ต เ ป็ น
ประเด็นที่ เป็นจุด
แ ข็ ง  ต้ อ ง มี ก า ร
พัฒนาการท างาน
ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น 
ประชาสัมพันธ์งาน
ให้เป็นปัจจุบันและ
ให้ทันต่อเหตุการณ ์

ทีมท างานการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
(ITA) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม ศึกษาตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล และ
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต ตาม
แบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
และกระจายงานให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
เพ่ือน าเข้าการเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์ อบต.
ดอนศรีชุม อย่างเป็น

-รองปลัดฯ 

-งาน
ประชาสัมพันธ์
ส านักปลัดฯ 

-กองคลัง 
-กองช่าง 

ปีงบประมาณ 
2565 

-ทีมท างานการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (ITA)ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล และ
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริตตาม
แบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
โดยการเข้าร่วมประชุม 
เข้าร่วมระบบ Zoom 



ปัจจุบันและทันต่อ
เหตุการณ์ 

และการถ่ายทอดทาง
youtube และทาง 
facebook 
-ทีมท างานกระจาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเพ่ือน าเข้า
การเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์ อบต.ดอนศรี
ชุม อย่างเป็นปัจจุบัน
และทันต่อเหตุการณ์ 

ปัญหาอุปสรรค 
 -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ควรมีการรายงานผลและเอกสารต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตามตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือน าไปเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุมให้ทันห้วงเวลาการตอบตามแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
**************************************************************** 

ค าอธิบายประกอบ 
จากผลคะแนน IIT ปี พ.ศ.2564 พบว่าประเด็นที่ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนใน

เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งได้คะแนนต่ าสุด 74.76 คะแนน จึงได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง 
1.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.สร้างฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 
วิธีด าเนินการ 
1.ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
2.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เสริมสร้างฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์

ส่วนรวม 
3.จัดท าเอกสารการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ผลการด าเนินการพร้อมภาพประกอบ การขับเคลื่อนมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมลงเว็บไซต์ 

อบต.ดอนศรีชุม ประกาศเม่ือวันที่ 10 มกราคม 2565 (โดยนายจีรพันธ์ จ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
คนปัจจุบัน) 



 

 

 

 



 

 

2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์เสริมสร้างฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างลงใน Facebook (หน้าเว็บไซต์อบต.ดอนศรีชุม) และ Line กลุ่ม
งานอบต.ดอนศรีชุม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 

 

 



 

 

 
 



3. จัดท าเอกสารการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการประจ าปีงบประมาณ 2565  

  
 

  
 

                               
              

 
 



  
 

  
 

 
 
 
              



จากผลคะแนน EIT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในเรื่องการ
ปรับปรุงการท างาน ซึ่งได้ 83.72 คะแนน จึงได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง 
การปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information 

technology (IT) และ Social Network ภายใต้แนวคิด “การใช้ ITและ Social Network ในองค์กรเพ่ือช่วยลด
การระบาดของโรค COVID-19” 

วิธีด าเนินการ 
มอบหมายให้แต่ละกอง/ส านัก มีการใช้ IT และ Social Network ในการบริการประชาชน ให้ประชาชน

สืบค้นข้อมูลและเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการที่อบต.ดอนศรีชุม เพ่ือลดการระบาดของโรค COVID-19 
ผลการด าเนินการพร้อมภาพประกอบ การขับเคลื่อนมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มีการใช้ IT และ Social Network วางบนเว็บไซต์อบต.ดอนศรีชุม และ QR Code ระบบไลน์วางบน

เว็บไซต์อบต.ในการให้บริการประชาชน 
รองปลัด 

 ดูแลภาพรวมการใช้ IT และ Social Network บนเว็บไซต์ และ QR Code ระบบ LINE บนเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พร้อมทั้งบริการตอบค าถาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคการให้บริการแก่ประชาชน
ทาง Social Network และทางระบบ LINE 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



ส านักปลัด 

 
 

 
 



 
 

กองคลัง 

 
 



 
 

กองช่าง 

 
 

 



 
  

 

 



จากผลคะแนน OIT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบประเด็นที่เป็นจุดแข็งของหน่วยงานที่ต้อง
รักษาและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้น ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลได้ 91.00 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริตได้ 93.75 คะแนน จึงได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง 
การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตเป็นประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ต้องมีการพัฒนาการท างานให้ดี

ยิ่งขึ้น ประชาสัมพันธ์งานให้เป็นปัจจุบันและให้ทันต่อเหตุการณ์ 
วิธีการด าเนินการ 
ทีมท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนศรีชุม ศึกษาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) และกระจายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการเพ่ือน าเข้าการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ อบต.
ดอนศรีชุม อย่างเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ ์

ผลการด าเนินการพร้อมภาพประกอบ การขับเคลื่อนมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทีมท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุมศึกษาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตตามแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยการเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมระบบ Zoom และการถ่ายทอดทาง youtube และทาง 
facebook 

  

 

 

 



 

 

 

 

-ทีมท างานกระจายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการเพ่ือน าเข้าการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ อบต.ดอนศรีชุม 
อย่างเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 
 

 


