
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

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

ตามที ่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. การปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสาร
ของทาง
ราชการ 

1. จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล       
การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ     
การคำนวณราคากลาง  
การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
กำหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
2. เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบ โดยมีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
3. หน่วยประชาสัมพันธ์      
ณ ที่ทำการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
4. มีสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทบาทและอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

สำนักงาน 
ปลัดอบต. 

ต.ค.63 
ถึง  

มี.ค.64 

1. จัดทำข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เช่น การวางแผน
กำลังคน การสร้างความ 
ก้าวหน้า แผนการจัดหา
พัสดุ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณและรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน       
เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 
2564  
2. เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้
ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ ตามพ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  
ม. 7 - 13 
3. เผยแพร่ ณ หน่วย
ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่   
1 กุมภาพันธ์ 2564 
4. จัดทำสื่อประชา 
สัมพันธ์เผยแพร่ เช่น 
ปฏิทิน วารสาร แผ่นพับ
จดหมายข่าว เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม  2563 
 

ควรจัดให้มกีาร
ติดต้ัง Banner  
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารหน้า
เว็บไซต์ 
http://www.
munok.go.th 
เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2. จัดให้มีช่องทาง
การสื่อสารเพ่ือ 
อำนวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับ 
บริการที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอ
ข้อมูลหรือรับฟัง 
คำติชม/แสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/ 
การให้บริการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. จัดให้มีหมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะที่มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล
การบริการหรือการ
ดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอด
ระยะเวลาทำการ 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูล หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. จัดให้มีช่องทางสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
ตู้ ปณ. ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น การ
สัมภาษณ์รายบุคคล  
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

สำนักงาน 
ปลัดอบต. 

ต.ค.63 
ถึง  

มี.ค.64 

1. มีหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ 073-621020 
ที่มเีจ้าหน้าที่ให้ 
บริการข้อมูลหรือการ
ดำเนินงานของอบต. 
มูโนะตลอดระยะเวลา 
ทำการ 
2. มีคำสั่งอบต.มูโนะ 
255/2563 ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับ 
บริการทีจ่ะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล 
หรือแสดงความคิดเห็น
ตลอดระยะเวลาทำการ 
3. จัดให้มีช่องทางการ
สื่อสาร เช่น กล่องรับฟัง
ความคิดเห็นของอบต. 
ตามหมู่บ้าน จำนวน 3 
จุด และจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่าง
ข้อบัญญัติอบต.เรื่อง 
การบริหารกิจการ
ประปา เมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2564   

แจ้งเวียนคำสั่ง
แต่งตั้งให้
บุคลากรทุกคน
รับทราบ และนำ
ข้อเสนอแนะ/ 
คำติชมจากกล่อง
ข้อความตาม
หมู่บ้านมา
ดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3. เผยแพร่
ผลงานและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์
กับสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบัน 
 

1. ทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อ
ออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และ
ช่องทางที่หลากหลาย อาทิ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตาม
หมู่บ้านหรือชุมชน        
สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร
ประชาสัมพันธ์/จดหมาย
ข่าวเผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ หอกระจ่าย
ข่าว เสียงตามสาย วิทยุ
ชุมชน วิทยุกระจายเสียง 
การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่/การโฆษณาผ่าน
รถกระจายเสียง การจัด
แถลงข่าว/การจัด
นิทรรศการ ฯลฯ 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค.63  
ถึง  

ก.ย.64 

1. มีการเผยแพร่
ผลงานและข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ทางเว็บไซต์ 
www.munok.go.th 
สื่อออนไลน์ เช่น 
facebook :อบต.มูโนะ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ตามหมู่บ้านหรือชุมชน 
หน้าสำนักงาน วารสาร
ประชาสัมพันธ์ เสียง
ตามสาย และปฏิทิน  
 

ควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 

ตัวอย่างผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

       จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติอบต.                            คำสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเพ่ืออำนวยความสะดวก 
 เร่ือง การบริหารกิจการประปา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564                     ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล  
 
 

เอกสารทีส่แกน.pdf
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ตัวอย่างผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
 

การเผยแพร่ผลงานและข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์                                        การเผยแพร่ผลงานและข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ 
             ทางเว็บไซต์ www.munok.go.th                                                               ทางสื่อออนไลน์ facebook 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร           จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็นของอบต.                         
     ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ม. 7 - 13                            ตามหมู่บ้าน  จำนวน 3 จุด                                                                                   

            
                
 ลงชื่อ                                  ผู้รายงาน  ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบ  
                         (นายวิทยา  วรรณทอง)      (นายรอปา   อีซอ) 
                              นิตกิรชำนาญการ                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

http://www.munok.go.th/

