
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลต าบลแม่ไร่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

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

ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลแม่ไร่ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลแม่ไร่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลแม่ไร่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. การปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสาร
ของทาง
ราชการ 

1. จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล       
การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ     
การค านวณราคากลาง  
การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
ก าหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
2. เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบ โดยมีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
3. หน่วยประชาสัมพันธ์      
ณ ที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
4. มีสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทบาทและอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ต.ค.64 
ถึง  

มี.ค.65 

1. จัดท าข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เช่น การวางแผน
ก าลังคน การสร้างความ 
ก้าวหน้า แผนการจัดหา
พัสดุ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณและรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน        
2. เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้
ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลแม่ไร่
ตามพ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ม. 7 - 13 
3. เผยแพร่ ณ หน่วย
ประชาสัมพันธ์  
4. จัดท าสื่อประชา 
สัมพันธ์เผยแพร่ เช่น 
ปฏิทิน วารสาร แผ่นพับ
จดหมายข่าว  
 

ควรจัดให้มีการ
ติดต้ัง Banner  
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารหน้า
เว็บไซต์ 
http://www.
maerai.go.th 
เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2. จัดให้มีช่องทาง
การสื่อสารเพื่อ 
อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับ 
บริการที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอ
ข้อมูลหรือรับฟัง 
ค าติชม/แสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/ 
การให้บริการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. จัดให้มีหมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะที่มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล
การบริการหรือการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอด
ระยะเวลาท าการ 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูล หรือแสดงความ
คิดเหน็เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. จัดให้มีช่องทางสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
ตู้ ปณ. ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น การ
สัมภาษณ์รายบุคคล  
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ต.ค.64 
ถึง  

มี.ค.65 

1. มีหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ 053 667 
505 ที่มีเจ้าหน้าที่ให้ 
บริการข้อมูลหรือการ
ด าเนินงานของ ทต.แม่
ไร่ ตลอดระยะเวลา 
ท าการ 
2. มีค าสั่งเทศบาล
ต าบลแม่ไร่ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับ 
บริการที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล 
หรือแสดงความคิดเห็น
ตลอดระยะเวลาท าการ 
3. จัดให้มีช่องทางการ
สื่อสาร เช่น กล่องรับฟัง
ความคิดเห็นของ
เทศบาล ตามหมู่บ้าน 
และจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นด้านต่างๆ  

แจ้งเวียนค าสั่ง
แต่งตั้งให้
บุคลากรทุกคน
รับทราบ และน า
ข้อเสนอแนะ/ 
ค าติชมจากกล่อง
ข้อความตาม
หมู่บ้านมา
ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 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.64  
ถึง  

ก.ย.65 

1. มีการเผยแพร่
ผลงานและข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ทางเว็บไซต์ 
www.maerai.go.th 
สื่อออนไลน์ เช่น 
facebook :เทศบาล
ต าบลแม่ไร่ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ตามหมู่บ้านหรือชุมชน 
หน้าส านักงาน วารสาร
ประชาสัมพันธ์ เสียง
ตามสาย และปฏิทิน  
 

ควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 

 
            

                
               ลงชื่อ  นายค านวน  ก๋องค า ผู้รายงาน             
                                                (นายค านวน  ก๋องค า)                 
                                                                                         นิติกรช านาญการ 
                       
 
       จ่าสิบต ารวจหญิง  กฐิน  มงคลเวชวิไล               ลงชื่อ   นายจิตร  ห้วยไชย 
             (กฐิน  มงคลเวชวิไล)                                    (นายจิตร  ห้วยไชย) 
                          ปลัดเทศบาลต าบลแม่ไร่                     นายกเทศมนตรีต าบลแม่ไร่ 
 

http://www.maerai.go.th/

