
รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ให้การด าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การก ากับติดตาม 

1. -ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลด าเนินการเรียนรู้
ด้วยตนเองในระบบ  E-leaning  ในวิชาความรู้ทั่วไป
เพ่ือน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยงานควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและระบุ
ขั้นตอน ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 
 
 

ทุกส านัก/กอง -ติดตามการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือ 
-หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร   
-ติดตามว่าหน่วยงานมีการจัดท าคู่มือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

2. -หน่วยงานควรวางแผนการใช้จ่าย 
-เปรียบเทียบผลส าเร็จจริงกับที่วางแผนไว้ 
-หน่วยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผน 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน 

-หน่วยงานต้องระบุขั้นตอนและระยะเวลาการจัดท า
แผนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการอย่างถูกต้อง 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 

ทุกส านัก/กอง -การวางแผน : เปรียบเทียบผลส าเร็จจริงกับที่
วางแผนไว้ 
-ติดตามการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางแผน : สอบถามผู้รับผิดชอบ
โครงการ/ดูเอกสาร 
 



3.-หน่วยงานควรจัดให้มีการประชุมเพ่ือชี้แจง
มาตรฐานการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของพนักงานแต่ละต าแหน่ง 
- หน่วยงานต้องมีการวางแผนการพิจารณาบุคลากร
เขา้รับการฝึกอบรม  ตามสายงาน  ในแผนพัฒนา
บุคลากร 
- หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมี
การประกาศผลผู้ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่น
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 

-หน่วยงานจัดให้มีการประชุมประจ าเดือนหรือก่อนที่
จะด าเนินโครงการเพื่อชี้แจงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ที่ถูกต้องตรงตามต าแหน่งและชัดเจน 
-หน่วยงานต้องจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาในสายงาน และผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
-มีการประกาศผลผู้ได้รับผลการประเมินในระดับ
ดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 

ทุกส านัก/กอง -ติดตามการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางแผน : สอบถามผู้รับผิดชอบ
โครงการ/ดูเอกสาร 
 

4.-หน่วยงานควรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานโดยการเพ่ิมกิจกรรม
ที่เน้นในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต 
-หน่วยควรจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้เป็นไป
ตามระเบียบและระยะเวลาด าเนินการ  
-หน่วยงานควรปรับปรุงหากมีผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ให้ถูกต้องเพ่ือป้องกันการทุจริต 
-หน่วยงานควรรับฟังความคิดเห็นหากมีการแจ้งมี
การทุจริตเพ่ือน ามาปรับปรุงและป้องกันการทุจริตที่
อาจจะเกิดข้ึนในหน่วยงาน 

-จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
-หน่วยงานต้องก าหนดและระบุขั้นตอน แนวทางการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 
-หน่วยงานต้องด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่หากได้รับผลการการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
-หน่วยงานจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่เข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซ้อน 

ทุกส านัก/กอง -ติดตามการปฏิบัติงานที่เป็นงานในลักษณะที่
เสี่ยงต่อการทุจริต 
-ประเมินโครงการที่ด าเนินการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสว่าผลที่ได้รับ
เป็นไปตามเป้าหมายหรือการทุจริตในองค์กร
ลดลงหรือไม่มีเลย 
-ติดตามว่าหน่วยงานมีการจัดช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

5.-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลด าเนินการเรียนรู้
ด้วยตนเองในระบบ  E-leaning  ในวิชาความรู้
ทั่วไปเพ่ือน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยงานควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและระบุ

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนให้ได้รับความรู้ทั่วไปเพ่ือ
น ามาปรับใช้ในการด าเนินงานให้ถูกต้องตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยงานควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและระบุ
ขั้นตอน ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐาน

ทุกส านัก/กอง -ติดตามการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือ 
-หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร   
-ติดตามว่าหน่วยงานมีการจัดช่องทางรับฟัง



ขั้นตอน ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน 

การปฏิบัติงาน 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน 
 

ความคิดเห็นที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6.-หน่วยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้าน
ต่าง ๆ  
ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
-หน่วยงานควรก าหนดแนวทางในการก ากับ ดูแล 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  

-หน่วยงานต้องระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการตามคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ทราบเพื่อถือปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง 

ทุกส านัก/กอง -ติดตามการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือ 
-หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร   
-ติดตามว่าหน่วยงานมีการจัดช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

7.-ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานส่วนต าบล
ด าเนินการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริการ
แก่ประชาชนที่มาติดต่องานโดยไม่แบ่งแยกว่า
เป็นงานในหน้าที่หรือไม่และระยะเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยงานควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและระบุ
ขั้นตอน ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย  
ไม่ซับซ้อน 
 
 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนให้ได้รับความรู้ทั่วไปเพ่ือ
น ามาปรับใช้ในการด าเนินงานให้ถูกต้องตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยงานควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและระบุ
ขั้นตอน ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน 
 

ทุกส านัก/กอง -ติดตามการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือ 
-หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร   
-ติดตามว่าหน่วยงานมีการจัดช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 



8.-หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร    ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทัง้ดา้น
การพัฒนา บุคลากร  สวัสดิการ  สภาพแวดล้อมการ
ท างาน  บ าเหน็จความชอบ  พร้อมทัง้ติดตามและน า
ผลความพึงพอใจ ของพนักงานมาพัฒนา  และจัดให้
มีข้ันพืน้ฐานของพนักงาน 
-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลด าเนินการเรียนรู้
ด้วยตนเองในระบบ  E-leaning ในวิชาความรู้
ทั่วไป 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน 
 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนให้ได้รับความรู้ทั่วไปเพ่ือ
น ามาปรับใช้ในการด าเนินงานให้ถูกต้องตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน 
-มีการประกาศผลผู้ได้รับผลการประเมินในระดับ
ดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 

ทุกส านัก/กอง -ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวงรอบที่
ก าหนด 
-หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร   
-ติดตามว่าหน่วยงานมีการจัดช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

9.-หน่วยงานต้องแสดงช่องทางการให้บริการหรือ
การท าธุรกรรมภาครัฐ (E-Service) ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้
ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยสามารถจัดท า
ในรูปแบบ Application/QR Code/Google From 
ได้ 
-หน่วยงานต้องแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เปิดเผยข้อมูลเป็นรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 ต้อง

-หน่วยงานจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
-หน่วยงานต้องแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 
-หน่วยงานต้องแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เปิดเผยข้อมูลเป็นรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
-หน่วยงานต้องจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือน ามาปรับปรุงการ

ทุกส านัก/กอง -ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวงรอบที่
ก าหนด 
-มีการประเมินปรับปรุงการด าเนินการตาม
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
-ติดตามว่าหน่วยงานมีการจัดช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นและข่าวสารที่เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 



แสดงข้อมูลเป็นรายเดือนเท่านั้น (กรณีไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้างในเดือนนั้น) 
-หน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ
ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
-หน่วยงานต้องแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญก าลังใจ 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน 

ด าเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลต้องแสดงหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 

10-หน่วยงานต้องรายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน 

-หน่วยงานต้องจัดท าแสดงรายงานในระยะเวลา 6 
เดือนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน 
 

ทุกส านัก/กอง -ติดตามผลรายงานการปฏิบัติงานตามวงรอบ
ที่ก าหนด 
-ติดตามว่าหน่วยงานมีการจัดช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นและข่าวสารที่เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 

 

 



 
ตามที่ได้จัดท ามาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า โดยได้ด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.หน่วยงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและระบุ
ขั้นตอน ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล
ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน 

ทุกส านัก/กอง ตลอดปีงบประมาณ  เผยแพร่ ความรู้ให้กับ 
บุคลากรใน การประชุม 
พนักงาน ประจ าเดือน 

 ควรด าเนินการ 
อย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดปีงบประมาณ 

2. หน่วยงานระบุข้ันตอนวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและแนวทางในการการปฏิบัติงาน
เพ่ือเป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 

-หน่วยงานต้องระบุขั้นตอนและ
ระยะเวลาการจัดท าแผนให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการอย่างถูกต้อง 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน 

กองคลัง ต.ค. 65  ด าเนินการเผยแพร่ 
แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณผ่าน 
เว็บไซต์ของ หน่วยงาน 

  

3. หน่วยงานจัดให้มีการประชุมเพ่ือชี้แจง
มาตรฐานการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของพนักงานแต่ละต าแหน่งที่จะได้รับ
การมอบหมายจากผู้บริหาร 
 

-หน่วยงานจัดให้มีการประชุม
ประจ าเดือนหรือก่อนที่จะด าเนิน
โครงการเพื่อชี้แจงหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายที่ถูกต้องตรงตามต าแหน่ง
และชัดเจน 
-มีการประกาศผลผู้ได้รับผลการ
ประเมินในระดับดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญ
และก าลังใจ 

ทุกส านัก/กอง ตลอดปีงบประมาณ  เผยแพร่ ความรู้ให้กับ 
บุคลากรใน การประชุม 
พนักงาน ประจ าเดือน 

  



4.หน่วยงานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
โดยการเพ่ิมกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของการ
ต่อต้านการทุจริตเพ่ือการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

-จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
-หน่วยงานต้องก าหนดและระบุขั้นตอน 
แนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียนที่
ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
-หน่วยงานต้องด าเนินการแก้ไขและ
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าทีห่ากได้รับผล
การการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบให้
ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
-หน่วยงานจัดให้มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

ส านักปลัด ต.ค.65- มี.ค.66 ด าเนินการแล้วเสร็จ   

5. หน่วยงานควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
และระบุขั้นตอน ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน
ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพ
การด าเนินงาน 
 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนให้ได้รับ
ความรู้ทั่วไปเพ่ือน ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยงานควรจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานและระบุขั้นตอน 
ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 
 

ทุกส านัก/กอง  ต.ค.65- มี.ค.66  เผยแพร่ ความรู้ให้กับ 
บุคลากรใน การประชุม 
พนักงาน ประจ าเดือนและ 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ควรด าเนินการ 
อย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดปีงบประมาณ 



6.หน่วยงานจัดท าคู่มือระบุขั้นตอนและ
แนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนใน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

-หน่วยงานต้องระบุขั้นตอนและ
แนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการตามคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ทราบเพื่อ
ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

กองคลัง ต.ค. 65 – มี.ค.66 ด าเนินการแล้วเสร็จ   

7.ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานส่วนต าบล
ด าเนินการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
การบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่องานโดย
ไม่แบ่งแยกว่าเป็นงานในหน้าที่หรือไม่และ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนให้ได้รับ
ความรู้ทั่วไปเพ่ือน ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยงานควรจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานและระบุขั้นตอน 
ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

ทุกส านัก/กอง ตลอดปีงบประมาณ  เผยแพร่ ความรู้ให้กับ 
บุคลากรใน การประชุม 
พนักงาน ประจ าเดือน 

  

8.หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร ในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ทัง้ดา้นการพัฒนา บุคลากร สวัสดิการ
สภาพแวดล้อมการท างาน  บ าเหน็จความชอบ  
พร้อมทัง้ติดตามและน าผลความพึงพอใจ  
ของพนักงานมาพัฒนา  และจัดให้มีขัน้พ้ืนฐาน
ของพนักงาน 
 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนให้ได้รับ
ความรู้ทั่วไปเพ่ือน ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
-มีการประกาศผลผู้ได้รับผลการ
ประเมินในระดับดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญ
และก าลังใจ 

ส านักปลัด เม.ย.66 , ต.ค.66  เผยแพร่ให้กับ บุคลากร
ทราบและเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

  



9.หน่วยงานแสดงช่องทางการให้บริการหรือ
การท าธุรกรรมภาครัฐ (E-Service) ที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางมายังหน่วยงาน และสามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน โดยสามารถจัดท าใน
รูปแบบ Application/QR Code/Google 
From ได้ 
 

-หน่วยงานจัดช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
-หน่วยงานต้องแสดงสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และมี
ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
-หน่วยงานต้องแสดงสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และมี
ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เปิดเผยข้อมูลเป็นรายเดือนที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี 
-หน่วยงานต้องจัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินการ
ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลต้อง
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 

ส านักปลัด, 
กองคลัง 

 ตลอดปีงบประมาณ  เผยแพร่ให้กับ บุคลากร
ทราบและเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

  



10.จัดรายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

-หน่วยงานต้องจัดท าแสดงรายงาน
ในระยะเวลา 6 เดือนตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
-หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลให้
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 

ส านักปลัด มี.ค. 66 , ต.ค.66  เผยแพร่ให้กับ บุคลากร
ทราบและเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

มาตรการที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

รายละเอียด หน่วยงานควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและระบุขั้นตอน ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ 

 

มาตรการที่ 2 การใช้งบประมาณ 

รายละเอียด หน่วยงานควรระบุขั้นตอนวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแนวทางในการการปฏิบัติงานเพ่ือ
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการที่ 3 การใช้อ านาจ 

รายละเอียด หน่วยงานจัดให้มีการประชุมเพ่ือชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
พนักงานแต่ละต าแหน่งที่จะได้รับการมอบหมายจากผู้บริหาร 

 

มาตรการที่ 4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

รายละเอียด .หน่วยงานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานโดยการ
เพ่ิมกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเพ่ือการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

 

 



มาตรการที่ 5 คุณภาพการด าเนินงาน 

รายละเอียด หน่วยงานควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและระบุขั้นตอน ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพการด าเนินงาน 
 

 
 
มาตรการที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

รายละเอียด หน่วยงานจัดท าคู่มือระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภท
งานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 



มาตรการที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

รายละเอียด ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานส่วนต าบลด าเนินการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่องานโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นงานในหน้าที่
หรือไม่และระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
มาตรการที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

รายละเอียด หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ทัง้ดา้นการพัฒนา บุคลากร สวัสดิการสภาพแวดล้อมการท างาน  บ าเหน็จความชอบ  พร้อมทัง้ติดตามและน า
ผลความพึงพอใจ ของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีขัน้พืน้ฐานของพนักงาน 
 

 



มาตรการที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

รายละเอียด หน่วยงานแสดงช่องทางการให้บริการหรือการท าธุรกรรมภาครัฐ (E-Service) ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน และ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยสามารถจัดท าใน
รปูแบบ Application/QR Code/Google From ได ้
 

 
 
มาตรการที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

รายละเอียด จัดรายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 


