
 
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
........................................................... 

ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทาง
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

๑) การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ จัดท าคูม่ือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน         
ของราชการ สร้างระบบ
การก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบ การยืม -คืน 
และการลงโทษ อย่าง
เคร่งครดั 

- ด าเนินการจดัท าคู่มือ 
ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ มีการก ากับ
ดูแลและตดิตาม
ตรวจสอบการยืม -คืน 
และการลงโทษ 
อย่างเคร่งครัด และ
ประชาสมัพันธ์ 
ให้พนักงานทุกคนทราบ 

ส านักปลดั 
 

ม.ค. 6๕ -  
เม.ย. ๖๕ 

- ด าเนินการจดัท าคู่มือ 
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานทุกคนทราบ 

- หากมีบุคลากร
บรรจ/ุโอน/ย้าย         
เข้ามาใน
หน่วยงาน          
ให้มีการแจ้งให้ 
ทราบถึง
ประกาศและ
มาตรการต่างๆ 

2) การใช้งบประมาณ  
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมลู
การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจดัซื้อ  จัดจ้าง
หรือการจดัหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผย
และพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทุก 
ภาคส่วน ตลอดจน 
การจัดท ารายงานผล 
การใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างสม  าเสมอ  
และความสามารถ 

๑. อบต. ได้จัดให้มีการ
เปิดเผย จัดท ารายงาน
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา
พัสดุ ด้วยการ
ประชาสมัพันธ์ 
ของหน่วยงาน และ 
ทางเวปไซต์หน่วยงาน 
๒. อบต. พร้อมรับการ
ตรวจสอบจาก 
ทุกภาคส่วน 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

ม.ค. 6๕ -  
เม.ย. ๖๕ 

- ด าเนินการเปดิเผย จัดท า
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การใช้จ่า
งบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง  การจัดหาพัสดดุ้วย
การประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานและทางเวปไซต์
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
๒. อบต. พร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน
โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ได้รับการตรวจสอบจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดบุรีรมัย ์

- ประสานงาน         
ทุกส่วนการงาน           
ให้จัดส่งข้อมูล
เอกสารเพื อ
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร               
ให้ครบถ้วน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

๓) การปฏิบตัิหน้าที   
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมลู
เกี ยวกับข้ันตอน 
ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการ อยา่งชัดเจน 
สร้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อ
รับบริการ ณ จุดให้บริการ         
ได้โดยง่าย สะดวกและ
เป็นไปตามหลักการปกปดิ
ความลับของผู้ให้ข้อมลู 
รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคล       
และการพิจารณา 
ให้คุณให้โทตามหลัก
คุณธรรม และ
ความสามารถ 

๑. มีการลดขั้นตอนการ
บริการและเปดิเผย
ขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบเพื อความ
สะดวกรวดเร็วในการ
บริการให้ครอบคลุมทุก
กระบวน งานเพื อให้
ประชาชนไดร้ับความ
รวดเร็ว สะดวกในการ
บริการ 
๒. มีการก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คณุ ให้โทษ
ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ  
 

ส านักปลดั 
 

ม.ค. 6๕ - 
ม.ีค. ๖๕ 

- ด าเนินการประกาศ          
ลดขั้นตอนการบริการ 
และประชาสัมพันธ ์
ตามประกาศลงวันที            
๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
- ด าเนินการก าหนด
มาตรการบริหารงาน
บุคคลและการพิจารณา 
ให้คุณให้โทษตาม         
หลักคุณธรรมและความ
สามาร 

- ประชาสัมพันธ์           
ให้พนักงานทุกคน
ทราบ 
- หากมีบุคลากร
บรรจ/ุโอน/ย้าย        
เข้ามาในหน่วยงาน          
ให้มีการแจ้งให้ 
ทราบถึงรายละเอียด 
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4) การแก้ไขปญัหา 
การทุจริต มุ่งเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมการท างาน 
เพื อประโยชนส์ูงสุด 
ของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อม
ให้บริการประชาชนอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ 
โดยจดัท ามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจรติอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็น
และการติดตามตรวจสอบ
การท างานของหน่วยงาน
ได้โดยง่ายและสะดวก 

- ด าเนินการสร้าง
วัฒนธรรมการท างาน  
เพื อประโยชนส์ูงสุด          
ของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้ 
บริการประชาชนอย่าง 
เต็มก าลังความสามารถ           
- มีมาตรการการป้องกัน
และมรีะบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการ
ทุจริต รวมทั้งการเปิด 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็น
และการติดตามตรวจสอบ
การท างานของหน่วยงาน
ได้โดยง่ายและสะดวก 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง  
- กองช่าง  
- กองการศึกษา  
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-กองส่งเสริม
การเกษตร  
-กองสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม 

ม.ค. 6๕ - 
มิ.ย. ๖๕ 

- ด าเนินการสร้าง
วัฒนธรรมการท างาน  
เพื อประโยชนส์ูงสุดของ
ส่วนรวม มีจติสาธารณะ
และพร้อมให้บริการ
ประชาชนอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ            
- มมีาตรการการป้องกัน
และมรีะบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรม  
การทุจริต รวมทั้งการ
เปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการท างาน
ของหน่วยงาน 

- หากมีบุคลากร
บรรจ/ุโอน/ย้าย         
เข้ามาในหน่วยงาน          
ให้มีการแจ้งให้ 
ทราบถึงประกาศ
และมาตรการต่างๆ 

 

 

 

 

 



๓ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1) คุณภาพการด าเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์ เกี ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั วถึง และส่งเสริม 
ให้มีการ ฝึกอบรมพัฒนา
เพิ มพูนทักษะและความรู้
เกี ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสม  าเสมอ  
 

๑. มีการลดขั้นตอนการบริการ
และเปดิเผยขั้นตอนระยะเวลา
และผูร้ับผดิชอบเพื อความ
สะดวกรวดเร็วในการบริการ
ให้ครอบคลุมทุกกระบวน  
งานเพื อให้ประชาชนได้รับ
ความรวดเร็ว สะดวกในการ
บริการ 
๒. มีการให้บริการโดยใช้
ระบบ IT และมีช่องทางให้
ประชาชน มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบตัิงาน  
ทางช่องทางเวปไซต์ สื อสังคม  
มีการประชาสัมพันธ์ พัฒนา
ทักษะ 

ส านักปลดั 
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษาฯ  
กองสวัสดิการ
สังคม 
กองส่งเสริม
การเกษตร  
กองสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม 

ม.ค. 6๕ –
เม.ย. ๖๕ 

- ด าเนินการประกาศ 
ลดขั้นตอนการบริการ
และประชาสัมพันธ ์
ตามประกาศลงวันที            
๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
- จัดให้มีการให้บริการ
โดยใช้ระบบ IT และ         
มีช่องทางให้ประชาชน             
มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบตัิงาน          
ทางช่องทางเวปไซต์  
สื อสังคม มีการ
ประชาสมัพันธ์      
- มีการพัฒนาทักษะ
ความรู้การปฏิบัติงาน
ด้วยการจดัส่งให้
พนักงานเจ้าหน้าที          
เข้ารับการฝึกอบรม         
แต่ละสายงาน             
อย่างทั วถึง 

- หากมีบุคลากร
บรรจ/ุโอน/ย้าย
เข้ามาใน
หน่วยงาน          
ให้มีการแจ้งให้ 
ทราบถึง
ประกาศและ
มาตรการต่างๆ 

2) ประสิทธิภาพการ
สื อสารจัดท าสื อ
ประชาสมัพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานให้ง่าย 
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และ       
มีการปฏสิัมพันธ์
แลกเปลี ยนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื อง 

- ประชาสัมพันธ์และเปดิเผย
ข้อมูลของหน่วยงานบน
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
 

ส านักปลดั 
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษาฯ  
กองสวัสดิการ
สังคม 
กองส่งเสริม
การเกษตร  
กองสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม 

ม.ค. 6๕– 
เม.ย. ๖๕ 

- ด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน           
ให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล มีการปฏิสมัพันธ์
แลกเปลี ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจน
และต่อเนื อง 

 

3) การปรับปรุงระบบการ
ท างาน สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากร         
เพื อร่วมกันทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
และส่งเสรมิให้ผูร้ับบริการ
และประชาชนทั วไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ค าแนะน า         
ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงคณุภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 

- มีการลดขั้นตอนการบริการ         
เพื อความสะดวกรวดเร็ว         
ในการบริการ และให้มี         
ส่วนร่วมในการเสนอแนะ          
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที 
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษาฯ  
กองสวัสดิการ
สังคม 
กองส่งเสริม
การเกษตร  
กองสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม 

ม.ค. 6๕ – 
มิ.ย. ๖๕ 

- มีการประชุม
ประจ าเดือน               
ประชุมเพื อลดขั้นตอน
การบริการ เพื อความ
สะดวกรวดเร็วใน          
การบริการ และให้
ประชาชนมีส่วนร่วม             
ในการเสนอแนะในการ
พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการ               
ได้โดยสะดวก 

- หากมีบุคลากร
บรรจ/ุโอน/ย้าย
เข้ามาใน
หนว่ยงาน          
ให้มีการแจ้งให้ 
ทราบถึง
ประกาศและ
มาตรการต่างๆ 



๔ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1) การเปดิเผยข้อมูล 
เน้นการเผยแพร่ข้อมลู
พื้นฐานเกี ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ประกอบ 
ด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั วไป 
งบประมาณ การจดัซื้อ
จัดจ้างหรือจดัหาพัสดุ
และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
รวมทั้งข่าว
ประชาสมัพันธ์  
และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับ 
บริการและประชาชน
ทั วไป และการ
ให้บริการผ่านระบบ e-
service  
ที สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลไดโ้ดยง่าย  

- เปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน
เกี ยวกับการปฏบิัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมลูด้าน
การบริหารงานทั วไป 
แผนพัฒนา งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี แผน
ด าเนินงาน ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์             
มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและ
ประชาชน และการ
ให้บริการผ่านระบบ             
e-service ที สามารถ      
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูล        
ได้โดยง่าย               

ส านักปลดั 
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษาฯ  
กองสวัสดิการ
สังคม 
กองส่งเสริม
การเกษตร  
กองสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- ด าเนินการเปดิเผยข้อมูล
เกี ยวกับการปฏบิัติงาน          
ด้านการบริหารงานทั วไป 
แผนพัฒนา งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี แผนด าเนิน 
งาน ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพสัดุ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ประชาสมัพันธ์ มีช่องทาง
การปฏสิัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชน 
และการให้บริการผ่านระบบ 
e-service ที สามารถเข้าถึง
และสบืค้นข้อมูลไดโ้ดยง่าย
เรียบร้อยแล้ว 

- ประสานงาน         
ทุกส่วนการ
งานให้จัดส่ง
ข้อมูล 
เอกสารเพื อ
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าว               
ให้ครบถ้วน 

2) จัดประชุมเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมินของปี           
ที ผ่านมาเพื อก าหนด        
แนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา มีการ
พัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ในการ
ปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื อสารผ่าน
เว็บไซตไ์ด้อยา่งรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

- จัดประชุมเตรียมความ
พร้อม เข้ารับการประเมิน 
ITA  ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะหผ์ลการประเมิน
ของปีที ผ่านมา เพื อ
ก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา และ
จัดท าแนวทาง การปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและ 
ให้มีการก ากับตดิตามการ
น าไปปฏิบตัิอย่างเป็น
รูปธรรม มีการพัฒนา
ทักษะความรู้
ความสามารถของบุคลากร            
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วย 
งานในการปรับปรุงระบบ
ให้ทันสมัยและมีการติดต่อ 
สื อสารผ่านเว็บไซต์ได้
อย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ  

ส านักปลดั 
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- ด าเนินการจดัประชุม 
แต่งตั้งคณะท างานเพื อ
เตรียมความพร้อมเข้ารบัการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ ผลการ
ประเมินของปีที ผา่นมาเพื อ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา  
กรณีเวปไซตม์ีการขดัข้อง    
ได้มีการประสานงานกับ            
ผู้ให้บริการพื้นที เวปไซต์
หน่วยงานให้สามารถใช้งาน
บนเวปไซตไ์ด้อยา่ง                    
มีประสิทธิภาพ 

 

 


