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รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
**************************** 

 
ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ               

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรม              
และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการด าเนินการ
ขับ เค ล่ือนมาตรการ ส่ง เสริ ม คุณธรรมและความโปร่ ง ใสขององ ค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่ น                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้  

 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายใน
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน
ตนเองได้ 

1.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนรว่มในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยการสอบถาม ทักท้วง หรือ
ร้องเรียนได้อย่างสะดวก 
3.สร้างจิตส านึกให้บุคลากรรู้จัก
การใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ 
พวกพ้อง และต้องไม่มีการเบิก
จ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ 

1.มีช่องทางการร้องเรียน/
สอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้บุคลากร
รับทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ไลน์ เฟซบุ้ค 
อีเมล์ จดหมาย บัตรสนเท่ห์  
เป็นต้น 
2.จัดประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
3.ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ทุกกอง 

2.การจัดท า
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการท่ีถูกต้อง
เพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้
รับทราบและน าไป
ปฏิบัติ รวมถึง 

1.แจ้งทุกกองจัดท า/ปรับปรุง
คู่มือ/แนวทาง/แผ่นพับข้ันตอน
การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
2.ผู้บังคับบัญชาแจ้งบุคลากร
ภายในหน่วยงานทุกคนให้ทราบ
กระบวนการขั้นตอนการขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1.ทุกกองจัดท า/ปรับปรุงคู่มือ/
แผ่นพับข้ันตอนการขออนุญาต
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2.บุคลากรภายในหน่วยงานทุก
คนให้ทราบกระบวนการขั้นตอน
การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
3.ได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทาง  

ทุกกอง 
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หน่วยงานจะต้องมี
การก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการของ
หน่วยงานด้วย 

3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการทางเว็บไซต์                 
เครื่องกระจายเสียง ส่ือสังคม
ออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เป็นตัวแทนใน
การประชาสัมพันธ์ 
4.เมื่อมีหน่วยงาน/ประชาชน 
ยืม-คืนทรัพย์สินของทางราชการ
ของหน่วยงาน หรือทรัพย์สิน
ช ารุด/สูญหาย ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
ทราบโดยเร็ว 
5.ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม 
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานโดยเคร่งครัดเพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือ           
พวกพ้อง 

ราชการทางเว็บไซต์ เครื่อง
กระจายเสียง ส่ือสังคมออนไลน์ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อให้เป็นตัวแทนในการ
ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 

 

3.ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้าน
ต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
และส่งเสริมให้มี
การฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

1.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึก
ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการประชาชนโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เห็นแก่ 
พวกพ้องหรือประโยชน์ของ
ตัวเอง  
2.ผู้อ านวยการกองควบคุมก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
3.ทุกกองจัดท าขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการอย่าง 
ชัดเจน 

1.เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 
2.เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
3.มีขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
4.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ทุกกอง 
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4.จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการ
ปฏิสัมพันธ์
แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 
ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ี
ในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร การ
ช้ีแจงและตอบข้อ
สงสัยแก่ผู้มารับ
บริการ 

1.จัดท าค าส่ังมอบหมายหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูลของ
หน่วยงานบนเว็บไซต์/ส่ือสังคม
ออนไลน ์
2.ให้ทุกกองเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
กองบนเว็บไซต์/ส่ือสังคม
ออนไลน์ของหนว่ยงาน และ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3.ให้ผู้อ านวยการกองก ากับดูแล 
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน พิจารณากล่ันกรอง
ความถูกต้องของข้อมูลก่อน
เผยแพร่บนเว็บไซต์/ส่ือสังคม
ออนไลน์ของหนว่ยงาน 
4.ให้ผู้อ านวยการกองก าหนด
แนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ีใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การ
ช้ีแจงและตอบข้อสงสัยแก่              
ผู้มารับบริการอย่างชัดเจน และ
ไม่เลือกปฏิบัติ 

1.ทุกกองด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
กองบนเว็บไซต์/ส่ือสังคม
ออนไลน์ของหนว่ยงาน และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน          
อยู่เสมอ 
2.มีช่องทางหลากหลายในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เช่น เช่น 
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไลน์ 
เฟซบุ้ค อีเมล์ จดหมาย บัตร
สนเท่ห์ โทรศัพท์  เป็นต้น 
3.ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
แสดงความคิดเห็น ติชม 
ร้องเรียนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการให้บริการตาม
แบบส ารวจความพึงพอใจ 
4.ประชาชนได้รับการบริการ
ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้อง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 

ทุกกอง 

5.การเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น
และมีความโปร่งใส 

1.แจ้งส านัก/กอง จัดท า/
ปรับปรุงมาตรฐานหรือคู่มือการ
ให้บริการประชาชนครบทุกกระ
กระบวนงานและเป็นปัจจุบัน  
2.จัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม และแจ้งทุก
กองทราบและถือปฏิบัติ 
3.ให้ทุกกองจัดท าแผนผังการ                 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
ความสะดวกในการเข้ารับบริการ
ของประชาชน 
4.จัดท าช่องทางเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้า
มามีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็น 

1.ส านัก/กอง จัดท า/ปรับปรุง
มาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
ประชาชนครบทุกกระ
กระบวนงานและเป็นปัจจุบัน 
2.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติ
ตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมและโดยเคร่งครัด 
3.ทุกกองจัดท าแผนผังการ                 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
ความสะดวกในการเข้ารับบริการ
ของประชาชน 
4.บุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดท าแผน 
การวางแผน และการด าเนินงาน            

ทุกกอง 



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลสระขวญั 4 
 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้นและมีความ
โปร่งใส 
5.แต่งต้ังบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดท าแผน 
การวางแผน และการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ของหน่วยงาน 
5.น าผลแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ด้านด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 

6.การเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อ
เปิดเผยข้อมูล              
ต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับ
ทราบ 

1.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติ
ตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะโดยเคร่งครัด 
2.ให้ทุกกองเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
กองบนเว็บไซต์/ส่ือสังคม
ออนไลน์ของหนว่ยงาน และ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3.ให้ผู้อ านวยการกองก ากับดูแล 
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน พิจารณากล่ันกรอง
ความถูกต้องของข้อมูลก่อน
เผยแพร่บนเว็บไซต์/ส่ือสังคม
ออนไลน์ของหนว่ยงาน 

1.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติใน
การด าเนินการตามมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ทุกกองด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
กองบนเว็บไซต์/ส่ือสังคม
ออนไลน์ของหนว่ยงาน และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

ทุกกอง 
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