
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุร ี
 

  ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง - 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย ได้ด าเนินการประชุมประจ าเดือนของคณะผู้บริหาร   
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ประจ าเดือนมีนาคม  2565  เมื่อวันที่   27  เมษายน  2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย  เพ่ือมอบหมายหน้าที่ และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลนิยมชัย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1.พัฒนา
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้าน 
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
และส่งเสริมให้มี
การฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-ให้พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติ
หน้าที่งานธุรการ)
ประชาสัมพันธ์หากมี
หน่วยงานเชิญร่วมอบรม 
ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมฯ 
หรือจังหวัดลพบุรีเป็นผู้จัด
อบรม 
-ให้ทุกส่วนงานจัดท าคู่มือ 
สื่อประชาสัมพันธ์การให้
ความรู้ในการปฏิบัติงาน หรือ
คู่มือการให้บริการประชาชน 
 

-ผู้เข้ารับการ
อบรมโครงการ
ต่างๆ รายงาน
ผลพร้อมจัดท า
เอกสารคู่มือ สื่อ
ให้ความรู้ คู่มือ
การให้บริการ
ประชาชน
แล้วแต่กรณี ที่
เกี่ยวข้องกับ
โครงการที่เข้า
รับการอบรม 
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มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
2.เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ 

-คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
สื่อประชาสัมพันธ์ 
ให้ท าการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ อบต. 
-อัพเดทข้อมูล
ข่าวสาร ภารกิจ 
ที่ อบต.
ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ทุก
กิจกรรม โดยลง
รายละเอียดให้
ชัดเจน 

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-ให้พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติ
หน้าที่งานบันทึกข้อมูล) ท า
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
อัพเดทข้อมูลกิจกรรมการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
 

-ในแต่ละส่วน
งานที่ด าเนิน
กิจกรรมตาม
อ านาจหน้าที่ 
จัดท ารายงาน 
จัดท าคู่มือ เพื่อ
น าส่งให้ส านัก
ปลัด อบต. ท า
การเพยแผร่ผ่าน
เว็บไซต์ อบต. 

3.  การ
ปรับปรุงระบบ
การท างาน 

-ส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็นหรือให้
ค าแนะน าในการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐาน
การให้บริการได้
โดยสะดวก 
-  ให้พนักงานทุก
คนยิ้มแย้มแจ่มใส 
และบริการ
ประชาชนทุกคน
อย่างไม่เลือก
ปฏิบัติ 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
-กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-ให้ประชาชนทุกคนที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
ประเมินผลความพึงพอใจใน
การให้บริการของอบต. 
รวมทั้งเสนอแนะ ปรับปรุง
การให้บริการของ อบต. 
-มอบหมายให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด โดยพึงระลึกเสมอ
ว่า ท างานเพ่ือประชาชน 

-ในแต่ละส่วน
งานที่มี
ประชาชนมา
ติดต่อขอรับ
บริการในภารกิจ
ด้านต่างๆ ให้
ประเมินผล
ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ของ อบต. 
-บุคลากรทุกคน 
บริการ
ประชาชนด้วย
ความยิ้มแย้ม
แจ่มใส ไมเ่ลือก
ปฏิบัติ 
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มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
4.  ต้องมีการ
พัฒนาทักษะ 
ความรู้
ความสามารถ
ของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
ในการ
ปรับปรุงระบบ
ให้ทันสมัย
และมีการ
ติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ได้
อย่างรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ก าหนด
ผู้รับผิดชอบดูแล
เว็บไซต์อย่างน้อย 
3 คน 
- จัดให้มีการ
บริการ E-
service  ใน
เว็บไซต์อย่างน้อย 
3 กระบวนงาน 
 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-ให้แต่ละส่วนงานมีบริการ E-
service อย่างน้อยส่วนงาน
ละ 1 กระบวนงาน 

-ระบบ E-
service ยังมีแค่ 
2 กระบวนงาน 
และใน
ปีงบประมาณ
ถัดไป ให้ทุก
ส่วนราชการ 
 มีบริการ E-
service อย่าง
น้อย กองละ 1 
กระบวนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



ภาพประกอบการด าเนินการตามมาตรการที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 

  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การริหารส่วนต าบลนิยมชัย ตามหน้าที่ 
และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 
Click ---> https://shorturl.asia/TA7iz 
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ภาพประกอบการด าเนินการตามมาตรการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

  มีการปรับปรุง เว็บไซต์องค์การบริหารส่ วนต าบลนิยมชัย ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย  
สามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัยด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ได้ดียิ่งข้ึน 

เว็บไซต์ อบต.นิยมชัย click --> https://www.niyomchai.go.th 

 

 

 

 

 

https://www.niyomchai.go.th/
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ภาพประกอบการด าเนินการตามมาตรการที่ 3 การปรับปรุงระบบการท างาน 

  มีการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย ให้ทันสมัย เข้าถึงประชาชนง่าย  
โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ ส าหรับประชาชนประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย และบริการรับร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล - 
นิยมชัย และบริการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

ร้องเรียนร้องทุกข์ click --> https://shorturl.asia/KiQcZ 

ร้องเรียนเรื่องทุจริต click --> https://shorturl.asia/UzmkF 

 

 

 

 

 

 

https://shorturl.asia/KiQcZ
https://shorturl.asia/UzmkF


 

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ click --> https://shorturl.asia/QBwav 

 

ภาพประกอบการด าเนินการตามมาตรการที่ 4 พัฒนาทักษะความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน 
ต่อติดสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

  มีการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย ให้ทันสมัย เข้าถึงประชาชนง่าย 
ก าหนดให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน กองละ 1 คน จัดให้มีบริการ E-Service อย่างน้อย 3 กระบวนงาน 

 

ระบบ E-Service click --> https://shorturl.asia/gqAmR 

 

https://shorturl.asia/QBwav
https://shorturl.asia/gqAmR

