
 
 
 
 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
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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 
อยูเ่ดิมแจ้งให้
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 

 


