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  ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้กำหนดมาตรการ/
แนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ผลการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.การเปิดโอกาส 
ให้บุคลากรภายใน 
มีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้ 
จ่ายงบประมาณ 
ของหน่วยงาน 
ตนเองได ้

1.จัดทำช่องทางการร้องเรียน/สอบถาม
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้
บุคลากรรับทราบ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากร
รับทราบ 
3.จัดกจิกรรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ 
ความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ             
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

1.บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
2.บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ  สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
ทักท้วงเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้
สะดวก  
3.บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสำนึก ไม่ทำหลักฐานอัน
เป็นเท็จเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน รู้จักการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์         
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

ต.ค. 2564 – 
ม.ค. 2565 

ทุกกอง 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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มาตรการ วิธีการดำเนินการ ผลการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.จัดทำสื่อ 
ประชาสัมพันธ์และ 
เปิดเผยข้อมูลบน 
เว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงานให้ง่าย 
ต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฏิสัมพันธ์ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารกันอย่าง 
ชัดเจนและต่อเนื่อง 
กำหนดแนวทาง 
ปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ 
ในการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร การชี ้แจงและ
ตอบข้อสงสัยแก่ผู้มารับ 
บริการ 

1.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การลงข้อมูลของหน่วยงานบนเว็บไซต์/           
สื่อสังคมออนไลน์ 
2.ให้ทุกกองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของกองบนเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3.ให้ผู้อำนวยการกองกำกับดูแล ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พิจารณา
กลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่
บนเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
4.ให้ผู้อำนวยการกองกำหนดแนวทางปฏิบัติแก่
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร           
การชี้แจงและตอบข้อสงสัยแก่ผู้มารับบริการ
อย่างชัดเจน และไม่เลือกปฏิบัติ 

1.ทุกกองดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
กองบนเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2.มีช่องทางหลากหลายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
3.ผู้มาติดต่อราชการสามารถแสดงความคิดเห็น ติชม 
ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 
4.ประชาชนได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารครบถ้วน 
ถูกต้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ             
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 

ต.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

ทุกกอง 

3.ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับระบบและ 
ขั้นตอนการให้บริการ
งานด้านต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริมให้มี 
การฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการ 

1.จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลักไม่เห็นแก่พวกพ้องหรือประโยชน์ของ
ตัวเอง  
2.ผู้อำนวยการกองควบคุมกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่               
ผู้มาติดต่อราชการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  

1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เอ้ือประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
2.เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
3.มีข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
อย่างชัดเจน 

ต.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

ทุกกอง 
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มาตรการ วิธีการดำเนินการ ผลการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

3.ทุกกองจัดทำขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน 

   

4.การจ ัดทำแนวทาง
ปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้ 
บุคลากรภายในได้ 
รับทราบและนำไป 
ปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้ 
ทรัพย ์ส ินของราชการ
ของหน่วยงานด้วย 

1.แจ้งทุกกอง จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ/แผ่นพับ
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
2.ผู้บังคับบัญชาแจ้งบุคลากรภายในหน่วยงาน
ทุกคนให้ทราบกระบวนการขั้นตอนการขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินของทางราชการทางเว็บไซต์                  
เครื่องกระจายเสียง  สื่อสังคมออนไลน์ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ใหญ่บ้านเพ่ือให้เป็น
ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ 
4.เมื่อมีหน่วยงาน/ประชาชน ยืม-คืนทรัพย์สิน
ของทางราชการของหน่วยงาน หรือทรัพย์สิน
ชำรุด/สูญหาย ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นทราบโดยเร็ว 
5.ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานโดยเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง 

1.ทุกกองจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ/แผ่นพับขั้นตอนการขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2.บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนให้ทราบกระบวนการ
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3.ได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการทางเว็บไซต์ เครื่องกระจายเสียง               
สื่อสังคมออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้
เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 
 

ต.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

ทุกกอง 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 4 
 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ผลการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5.การเปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มาติดต่อเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการ 
ปรับปรุงพัฒนาการ 
ดำเนินงาน/การ 
ให้บริการของ 
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
และมีความโปร่งใส 
 

1.แจ้งสำนัก/กอง จัดทำ/ปรับปรุงมาตรฐาน
หรือคู่มือการให้บริการประชาชนครบทุก
กระบวนงานและเป็นปัจจุบัน  
2.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม และแจ้งทุกกองทราบและถือปฏิบัติ 
3.ให้ทุกกองจัดทำแผนผังการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
ของประชาชน 
4.จัดทำช่องทางเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม/แสดงความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นและมีความ
โปร่งใส 
5.แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการจัดทำแผน การวางแผน และการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

1.สำนัก/กอง จัดทำ/ปรับปรุงมาตรฐานหรือคู่มือการ
ให้บริการประชาชนครบทุกกระกระบวนงานและเป็น
ปัจจุบัน 
2.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมและโดยเคร่งครัด 
3.ทุกกองจัดทำแผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือความสะดวกในการเข้ารับบริการของประชาชน 
4.บุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำ
แผนการวางแผน และการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.นำผลแสดงความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาด้านดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 

ต.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

ทุกกอง 
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