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มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 กำรใช้
งบประมำณ 
     จัดให้มกีำรให้
ควำมควำมรู้เกี่ยวกับ
แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 
ของหน่วยงำนและ
เปิดโอกำสให้
บุคลำกรในหน่วยงำน 
มีส่วนร่วม ในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

1.มีมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
บุคลำกรทรำบ 
2.จัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี ประชำสัมพันธ์
ให้บุคลำกรและสำธำรณชนรับทรำบ 
3.ส่งเสริมมำตรกำรในกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณตำม 
พรบ.จัดซื่อ จัดซื่อจัดจ้ำง 
4.รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ให้บุคลำกรทุกส ำนัก/กองได้
รับทรำบเป็นรำยไตรมำส 

ส ำนักปลัด รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
และสรุปผล ณ 
31 มีนำคม 
2565 

จัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณฯ 
พร้อมท้ังรำยงำนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณบุคลำกร
ทุกส ำนัก/กองทรำบในกำร
ประชุมประจ ำเดือน พร้อม
ท้ังประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง
เวปไซด์หน่วยงำน 

ตัวขี้วัดท่ี ๔ กำรใช้
ทรัพย์สินทำงรำชกำร 
มีแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร
ท่ีถูกต้องและควร
เผยแพร่ให้บุคลำกร
ภำยในได้รับทรำบ
และน ำไปปฏิบัติ
รวมถึงหน่วยงำน
จะต้องมีกำร ก ำกับ
ดูแลและตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพย์สินของ 
รำชกำรของ
หน่วยงำนด้วย 

จัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรท่ีถูกต้อง 
1.แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบให้
ปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียน/ค ำส่ัง
โดยเคร่งครัด 
2.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ให้ค ำนึงประโยชน์ของกำรรำชกำร
เป็นหลัก 
3.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ให้เกิดควำมคุ้มค่ำก่อเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
4.ร่วมกันช่วยดูแลรักษำทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร 
5.ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับช้ันต้อง
ก ำกับดูแล ให้ค ำแนะน ำเจ้ำหน้ำท่ีให้
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับช้อนในกำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 

ส ำนักปลัด รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
และสรุปผล ณ 
31 มีนำคม 
2565 

จัดท ำแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 



มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 
     มีกำรเผยแพร่ผลงำน 
หรือ ข้อมูลท่ีสำธำรณะควร
รับทรำบอย่ำงชัดเจน เข้ำถึง
ได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทำงท่ีหลำกหลำย เปิด
โอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน กำรบริกำรให้เกิด
ควำมโปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำร
และขัน้ตอนกำรท ำงำนให้ดี
ขึ้น เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล และ
ให้บริกำร โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

1.ปลูกฝังค่ำนิยมทัศนคติ 
พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ท่ี
ดีให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี
ทุกคน 
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรท ำงำน 
3.ฝึกอบรมให้ควำมรู้ให้แก่
พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีใน
หลักสูตรตำมสำยงำนของ
ตน 

ส ำนักปลัด รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและ
สรุปผล ณ 31 
มีนำคม 2565 

ด ำเนินกำรทบทวน
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
และ ทบทวนปรับปรุง 
คู่มือมำตรฐำนกำร
ให้แก่พนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีในหลักสูตร
สำยงำนของตน 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพ 
กำรส่ือสำร 
     กำรเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนเรื่องต่ำง ๆ ต่อ
สำธำรณชน หน่วยงำนต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรส่ือสำรใน
เรื่องผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนและข้อมูลท่ี
สำธำรณชนควรรับทรำบ 
รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ 
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่ง
ค ำติชม หรือ ควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำร 

1.ปรับปรุงระบบส่ือสำรให้
มีประสิทธิภำพให้ดียิ่งขึ้น 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
3.ตรวจสอบช่องทำงกำร
ส่ือสำรให้ใช้กำรได้ทุก
ช่องทำง 
 

ส ำนักปลัด รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและ
สรุปผล ณ 31 
มีนำคม 2565 

ปรับปรุงกำร
ด ำเนินกำรเวปไซต์โดย
เพิ่มข้อมูลผู้บริหำร 
สมำชิกสภำและ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรให้
ครบถ้วนโดยเพิ่มช่อง
ทำงกำรติดต่อ 



มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน 
ต่อ ตัวขี้วัดท่ี 7 
ให้บริกำรและมีกำรช้ีแจงใน
กรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้
หลำยช่องทำง นอกจำกนี้ ยัง
ควรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำร
จัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อ
สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริต
ของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน
ด้วย ซึ่ง สะท้อนถึงกำรส่ือสำร
กับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

    

ตัวชี้วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงกำร
ท ำงำน 
        ปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรปรับปรุงพัฒนำ
หน่วยงำน ท้ังกำรปฏิบัติงำน
ของ เจ้ำหน้ำท่ีและ
กระบวนกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึง
กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร 
ด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดควร
สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
หน่วยงำนควรมีกระบวนกำร
เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือ
ผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรด้วย 
 
 
 

1.ให้พนักงำนส่วนต ำบล
เข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรสำยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.ประชุมชักซ้อมกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน
ส่วนต ำบลต ำบลในกำร
ประชุมประจ ำเดือน 
3.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์คู่มือ
กำรปฏิบัติงำน ให้ทุกส่วน
ได้รับทรำบ 
4.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำร
พัฒนำศักยภำพกำร
ให้บริกำรประชำชนอย่ำง
น้อย 1 ครั้งต่อ
ปีงบประมำณ 

ส ำนักปลัด รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและ
สรุปผล ณ 31 
มีนำคม 2565 

จัดท ำแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบในกำรปรับ
ปรุบกำรท ำงำนตำม
ค ำส่ัง อบต.ด่ำนนอก ท่ี 
696/2565 ลงวันท่ี 
24 ธันวำคม 2565 



มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
       หน่วยงำนควรแสดง
ข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำม
ประเด็นทำงเว็บไซต์ของ 
อบต.ให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

1.ก ำหนดผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบให้ชัดเจน 
2.จัดสรรงบประมำณ
พัฒนำระบบเว็บไซต์/เพิ่ม
ศักยภำพบุคลำกรในกำร
ดูแล ระบบ 

ส ำนักปลัด รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและ
สรุปผล ณ 31 
มีนำคม 2565 

จัดท ำประกำศแต่งต้ัง
ผู้ดูแลเวปไซต์องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลด่ำน
นอก ลงวันท่ี 15 
มกรำคม 2565 

ตัวชี้วัดท่ี 10 กำรป้องกันกำร
ทุจริต 
      กำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน เพื่อเปิดเผยกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำน ให้สำธำรณชน
ได้รับทรำบใน 2 ประเด็น คือ 
)1(กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต ได้แก่เจตจ ำนง
สุจริตของผู้บริหำรกำร
ประเมินควำมเส่ียงเพื่อกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
)2(มำตรกำรภำยในเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 
ประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำม
พยำยำมของหน่วยงำนท่ีจะ
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
ให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถ
เกิดขึ้นได้ซึ่งองค์กรควรมี
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็น
กำรส่งเสริมและป้องกัน ท ำให้
ผู้บริหำรพนักงำน และ
ผู้เกี่ยวข้อง เกิดควำมตระหนัก
ในประเด็นกำรป้องกันกำร
ทุจริตในหน่วยงำนอยู่เสมอ 
และปรับปรุงมำตรกำรภำยใน
เพื่อป้องกันกำรทุจริต 

1.ก ำหนดผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบให้ชัดเจน
จัดสรรงบประมำณพัฒนำ
ระบบเว็บไซต์/เพิ่ม 
ศักยภำพบุคลำกรในกำร
ดูแล ระบบสำรสนเทศและ
ข้อมูลข่ำวสำร 
2.แสดงข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนทำงเว็บไซต์ของ 
อบต.ให้ครบถ้วนและเป็น 
ปัจจุบันเจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำร กำรประเมินควำม
เส่ียงเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
กำรเสริมสร้ำงวัฒนำธรรม
องค์กร แผนป้องกันกำร
ทุจริต 
3.จัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต อย่ำงต่อเนื่อง 
4.สร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้มำ
ติดต่อหรือผู้รับบริกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
ข้อร้องเรียนต่อกำรทุจริต
เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนได้ 

ส ำนักปลัด รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและ
สรุปผล ณ 31 
มีนำคม 2565 

-จัดประชุมเรื่องกำร 
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนของรัฐเมื่อ
วันท่ี 15 มีนำคม 
2565  
-แสดงข้อมูลกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริตทำงหน้ำเวปไซต์
หน่วยงำน 



 


