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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 พบว่ามีผลคะแนน 75.45 คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี ้
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โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA 
ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด คะแนน 
 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
2. การใช้อำนาจ 
3. การใช้งบประมาณ 
4. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
5. การเปิดเผยข้อมูล 
6. คุณภาพการดำเนนิงาน 
7. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
8. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
9. การปรับปรุงการทำงาน 
10. การป้องกันการทุจริต 

 

86.55 
85.70 
85.14 
82.75 
82.29 
81.77 
80.44 
79.44 
75.04 
50.00 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ท่ีกำหนดให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการ
ประเมินร้อยละ ๘0 จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไป ภายใน     
ปี ๒๕๖๕ และภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๐ หน่วยงานภาครัฐ   
ทุกแห่งท่ีเข้ารับการประเมิน ITA จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี 
๙o คะแนนข้ึนไป โดยในปี ๒๕๖๔ และผลคะแนนการประเมินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางอยู่ท่ี 75.45 คะแนน อยู่ในระดับ B 
และจากแบบการประเมินท้ัง ๓ รูปแบบ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้ท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT (InternalIntegrity and Transparency 
Assessment) แบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT 
(External Integrity and Transparency Assessment) และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment) จำนวนท้ังสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด มีแบบวัดท่ีมี
ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ ๘๕ คะแนนข้ึนไป ซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีผลคะแนนคือ IIT ได้ 86.52 
คะแนน EIT ได้ 79.85 คะแนน และ OIT ได้คะแนน 59.98 คะแนน 
คะแนน EIT และ OIT ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนั้นต้องมีการวิเคราะห์ถึง
ตัวชี้วัดในแต่ละหัวข้อ เช่น ประสิทธิภาพการสื่อสาร, การเปิดเผยข้อมูล
, คุณภาพการดำเนินงาน, การแก้ไขปัญหาการทุจริต, การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ, การปรับปรุงการทำงาน และการป้องกันการทุจริตท่ีได้
คะแนนน้อยท่ีสุด เพื่อยกระดับการพัฒนาในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานต่อไป 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) จำนวน 30 

ประเด็นคำถาม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.52 คะแนน ซึ่ง
สะท้อนให้เห็น ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างชื่อสัตย์สุจริต 
ท้ังในเรื่องของการปฏิบัติหน้าท่ี ,การใช้งบประมาณ,การใช้อำนาจ,การ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมอย่างชัดเจนซึ่ งควรรักษาระดับ
มาตรฐานของการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของตัวชี้วัด
คุณธรรม และความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ตรวจสอบได้ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนท่ีจะได้รับเป็น
สำคัญ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก จำนวน  ๑๕ ประเด็น
คำถาม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.85 ไม่ผ่านการประเมิน และ
เพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและผลการประเมินท่ี
ดียิ่งข้ึนในปีถัดๆ ไป จึงเห็นควรแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
๑. การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง ซึ่งหมายถึงการ
ช่วยกันตรวจสอบมิเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
๒. กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ 
ปฏิบั ติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอน  และ
ระยะเวลา ท่ีกำหนดหากพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 
จะต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยทันที 
๓. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา    
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
กับงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
อันจะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง โดยมีหลักคุณธรรมและความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายประเมินผลงานตามคุณภาพของงาน เป็นต้น 
๖. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้
ดีข้ึน ลดข้ันตอนท่ีไม่จำเป็นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของประชาชน
ท่ีมารับบริการ 
๗. เพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนนำ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
๘. ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
๙. ส่งเสริมการทำงานท่ีคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 
๑๐ . ส่ ง เสริม ให้ มีการมอบหมายงานตามตำแหน่ งหน้ า ท่ี จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มอบอำนาจการตัดสินใจ 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

 

๑๑. พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จ
ของงาน การให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความ
พร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
หน่วยงานมากข้ึน 
๑๒. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน
ในการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) แบบตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จำนวน ๔๓ ประเด็น คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.98 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลแก่ประชาชนให้มากที่สุด มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี
ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรหรือหน่วยงาน การ
ให้บริการผ่านทาง e-service อย่างสะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล ต้องมีกระบวนการจัดการระดับการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหรือกระบวนการต่างๆ ในการบริการประชาชนให้ดีข้ึน 
และพัฒนาส่งเสริมกระบวนและกลไกเหล่านี้ เพิ่ ม เติมเพื่อให้
หน่วยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยดำเนินการดังนี้ 
1. เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีข้ึน 
๒. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงานเพิ่มมากข้ึนในหลายๆ ช่องทาง 
เพื่อให้ประชาชนได้ รับทราบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานให้มากที่สุด 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี 
4. ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
5. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจนมากข้ึน 
๖. เพิ่มมาตรการข้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจาก
ประชาชนเท่ียวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนและรวดเร็วมากข้ึน 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  จากการประชุมของคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2565 ได้ร่วมพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. การให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าท่ี เกี่ยวกับเร่ือง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
และพนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจา้ง 

กำชับเจ้าหน้าท่ีทุก
ฝ่ายในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบ
และกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

สำนักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ก.พ.-ก.ย.65 รายงานผลการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

2. อบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับผู้บริหาร,  
สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานส่วนตำบล, 
พนักงานจา้ง 

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรของ
หน่วยงานโดยการ
พัฒนาแนวคิดด้าน
เสริมสร้างวินัยและ
จรรยาบรรณ มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส โดยกำหนด
จัดอบรมเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

สำนักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ก.พ.-ก.ย.65 รายงานผลการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ของบุคลากรเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุขและ
สนุกกับการทำงาน   
เป็นทีม เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
สันกลาง   

เสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุขและ
สนุกกับการทำงาน
เป็นทีม เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

สำนักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ก.พ.-ก.ย.65 รายงานผลการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

4. อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
การปฏิบัติงาน เพื่อ
ความโปร่งใสตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
(อบต.สีขาว) 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการปฏิบัติงาน เพื่อ
ความโปร่งใสตามหลัก  
ธรรมมาภิบาล (อบต.สีขาว) 

สำนักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ก.พ.-ก.ย.65 รายงานผลการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

5. ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับข้ันตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึงและส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

- กำหนดให้ในแต่ละงานมี
ข้ันตอนและช่องทางในการ
ให้บริการประชาชน ท่ี
หลากหลาย มีแผนผัง
ข้ันตอนการให้บริการรวมท้ัง
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
บริการคู่มือการให้บริการ
ประชาชนโดยแสดง ณ จุด
บริการ และบนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน
ในหน้าท่ี 
 

สำนักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ก.พ.-ก.ย.65 - รายงานผลในการ
ประชุมของหน่วยงาน
ประจำเดือน เพื่อติดตาม
และประเมินผล รวมท้ัง
การปรับปรุงและพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

- ข้อมูลรายงานสถิติการ
เข้ารับการอบรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
พ.ศ. 2565 

6. การสร้าง
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานโดยนึกถึง
ประโยชนส์่วนร่วม
มากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว 
 

ประชุมประชาสัมพนัธ์เพื่อ
รณรงค์ และจัดทำคู่มือแนว
ทางการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

สำนักปลัด อบต. 
 

ก.พ.-ก.ย.65 - รายงานผลในการ
ดำเนินงานในท่ีประชุม
ผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนตำบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ตามท่ีได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ดำเนินการขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ 
วิธีการ

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. การให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับ
เร่ืองกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
และพนักงานส่วน
ตำบล, พนักงานจา้ง  

กำชับเจ้าหน้าท่ี
ทุกฝ่ายในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ระเบียบและ
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

สำนักปลัด  ก.พ.-ก.ย.65 จัดประชุมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน
ส่วนตำบลประจำ เดือน
เมื่อวันท่ี 10 ม.ค. 65 
เพื่อให้ทราบถึงบทบาท
หน้าท่ี พร้อมกำชับ
พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจา้งทุกกองให้ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   
เช่น ในกรณีที่มีการชำระ
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต
ต่างๆ ต้องมีการอธิบาย
ให้กับผู้รับบริการว่าเป็น
การดำเนินการตาม
กฎหมายโดยนำเงินท่ีชำระ
ค่าธรรมเนียมส่งกองคลัง 
เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
ต่อไป 

เมื่อมีการบรรจุ 
โอน (ย้าย) 
บุคลากร ใน
หน่วยงานควร
ให้หัวหน้า
หน่วยงาน หรือ 
พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ท่ี 
อยู่เดิมแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการหรือ
แนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงาน 

2. อบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ, 
พนักงานส่วนตำบล, 
พนักงานจา้ง  

สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเจ้าหน้าท่ี
และบุคลากรของ
หน่วยงานโดย
การพัฒนา
แนวคิดด้าน
เสริมสร้างวินัย
และจรรยาบรรณ 
มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
โดยกำหนดจัด
อบรมเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

สำนักปลัด  ก.พ.-ก.ย.65 จัดอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
สำหรับผู้บริหาร, สมาชิก
สภาฯ และพนักงานส่วน
ตำบล, พนักจา้ง โดยการ
พัฒนาแนวคิดด้าน
เสริมสร้างวินัยและ
จรรยาบรรณ มีคุณธรรม
และความโปร่งใส ในวันท่ี 
20 มกราคม 2565  
 

การจัดการ
อบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
สำหรับ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ, 
พนักงานส่วน
ตำบล, 
พนักงานจา้ง 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และ 
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มาตรการ 
วิธีการ

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

     อาจจัดให้มีการ
ประชุมเพื่อหารือ
หรือซักซ้อมแนว
ทางการทำงาน
ร่วมกันดัวยหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

3. อบรมเชิง
ปฏิบัติการของ
บุคลากรเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข
และสนุกกับการ
ทำงานเป็นทีม 
เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
การทุจริตของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง   

เสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุขและ
สนุกกับการ
ทำงานเป็นทีม 
เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ก.พ.-ก.ย.65 จัดกิจกรรมและโครงการ
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพื่อ
เสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขและสนุกกับการ
ทำงานเป็นทีม เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สันกลาง ในวันท่ี 16 
มีนาคม 2565   

เสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุขและ
สนุกกับการ
ทำงานเป็นทีม 
เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต
ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล   
สันกลาง     

4. อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการปฏิบัติงาน 
เพื่อความโปร่งใส
ตามหลักธรรมมา-   
ภิบาล (อบต.สีขาว) 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
ความโปร่งใสตาม
หลักธรรมมา-    
ภิบาล  
(อบต.สีขาว) 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ก.พ.-ก.ย.65 รายงานผลการจัดกจิกรรม
และโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ปฏิบัติงาน เพื่อความ
โปร่งใสตามหลักธรรมมา-   
ภิบาล (อบต.สีขาว) ซึ่งจะ
ดำเนินการในไตรมาสท่ี 3 
ของปีงบประมาณ 

เสริมสร้างความรู้
ในเร่ืองของ
หลักธรรมมา-    
ภิบาลให้แก่
บุคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานให้
เข้าใจมากยิ่งข้ึน 

5. ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับข้ันตอนการ
ให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง
และส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการ 

- กำหนดให้ใน
แต่ละงานมี
ข้ันตอนและ
ช่องทางในการ
ให้บริการ
ประชาชนท่ี
หลากหลาย มี
แผนผังข้ันตอน
การให้บริการ 

สำนักปลัด 
อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ก.พ.-ก.ย.65 - บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีของตนเอง
เผยแพร่ลงในเว๊บไซต์ของ
หน่วยงาน รวมท้ังสื่อ 
socialmedia ต่างๆ ได้
อย่างเป็นปัจจุบนั และทุก
กองได้มีการจัดทำแผนผัง 

- รายงานผลใน
การประชุมของ
หน่วยงาน
ประจำเดือน  
เพื่อติดตามและ
ประเมินผล 
รวมท้ังการ
ปรับปรุงและ 
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มาตรการ 
วิธีการ

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
- จัดส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนางานใน
หน้าท่ี 

 

  ข้ันตอนการบริการและ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานบริการประชาชนได้
รับทราบ ดำเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
- ควรจัดทำ
รายงานสถิติ
การเข้ารับการ
อบรมของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน  
พ.ศ. 2565 

6. การสร้าง
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานโดยนึกถึง
ประโยชนส์่วนร่วม
มากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว 

ประชุม
ประชาสัมพันธ์
เพื่อรณรงค์ และ
จัดทำคู่มือแนว
ทางการใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

สำนักปลัด 
 

ก.พ.-ก.ย.65 - จัดการประชุม
ประจำเดือนเพื่อปลูกฝัง
ฐานความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- จัดการประชุมเพื่อชี้แจง
แนวทางในการยืมใช้
ทรัพย์สินขององค์กร โดย
มีบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสนักลาง
เข้าร่วมทุกคนและจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

กรณีมีบุคลากร
บรรจุ/โอนย้าย 
ในหน่วยงานให้
มีการปลูกฝัง
ฐานความคิด
แยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตน และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม โดย
หัวหน้างาน 

 


