
 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

อ าเภอดอกค าใต้ จังหวดัพะเยา 

**************************************** 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน     

ปี พ.ศ.2564 ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ (ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยเรียงตามล าดับผลคะแนน ITA 2563        
จ านวน 10 ตัวชี้วัด) 

ตัวช้ีวัด มาตรการ ขั้นตอน/ 
วิธีการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม/
รายงานผล 

ที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
(91.50) 
IIT 

-ผู้บริหารก าหนด
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
จัดท ามาตรการ
ภายใน ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
-มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

-ประชุมซักซ้อมความ
เข้าใจด้านนโยบาย
ผู้บริหารให้บุคลากร
ภายในเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 
- จัดอบรมสอบทาน
แนวปฏิบัติและ
มาตรการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
 

- จากการประเมินผล
การปฏิบัติงานวงรอบ 
6 เดือน 
- หัวหน้างานพูดคุย 
ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า
สม่ าเสมอ 

ที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต  (90.88) 
IIT 

-มีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตใน
องค์กรที่ชัดเจนผ่าน
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

-จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 
-จัดท าช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริต 
 -จัดท าสถิติการ
ร้องเรียนการทุจริต 

-ส านักปลัด -รายงานผลการ
ด าเนินตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปีวงรอบ 6 
เดือนลงเว็บไซต์ 
-รายงานสถิติผู้
ร้องเรียนการทุจริต
รายไตรมาส 



 

 

ตัวช้ีวัด มาตรการ ขั้นตอน/ 
วิธีการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม/
รายงานผล 

ที่ 3 การใช้อ านาจ  
(89.70) IIT 

-ก าหนดมาตรการ
การใช้ดุลพินิจของ
ฝ่ายบริหาร 
-ก าหนดมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 

-ประกาศมาตรการ
การใช้ดุลพินิจของ
ฝ่ายบริหาร 
-ประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 

-จากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
-สถิติการร้องเรียนฯ
ประจ าปี 

ที่ 2 การใช้
งบประมาณ (88.28) 
IIT 

-ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี
ขององค์กร 
-ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

-ประกาศมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-จัดอบรมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและให้
บุคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
-เผยแพร่ข้อบัญญัติ
เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีลง
เว็บไซต์หน่วยงาน 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
 

-รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี 
-รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
วงรอบ 6 เดือน 
-รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน รายปี 

ที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต (87.50) 
OIT 

-จัดท ามาตรการ
ภายในเพื่อก าหนด
แนวปฏิบัติในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ความโปร่งใสและการ
ป้องกันการทุจริต 

-ประชุมซักซ้อมความ
เข้าใจของ บุคลากร
ภายใน 
-ผู้บริหารแสดง
เจตจ านงสุจริตและ
เป็นแบบอย่างผู้น าที่ดี
ในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
-จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของ
องค์กร 
-มีมาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

- ส านักปลัด -รายงาน
ความก้าวหน้า และ
สรุปผลการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี
งบประมาณ จ านวน 
2 ครั้ง 
(วงรอบ 6 เดือน) 
 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวช้ีวัด มาตรการ ขั้นตอน/ 
วิธีการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม/
รายงานผล 

ที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 
(83.28) IIT 

-ก าหนดมาตรการ
ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มีแนวทางข้อปฏิบัติ
ในการใช้/ขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
 

-ประกาศมาตรการ
ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้/ขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 

-ตรวจสอบการใช้รถ
ขององค์กรเป็นราย
เดือน 
-ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 
 

ที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน  (82.98) 
EIT 

-มีแนวทางปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนการท างาน 
และระยะเวลาการ
ท างานแก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา 
และเท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 

-จัดท าศูนยข์้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงาน 
-จัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน 
คู่มือการบริการ และ
การอ านวยความ
สะดวกลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
 

ประเมินผลจากผล
การส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ
ประจ าปี (ด าเนินการ
ส ารวจโดย
มหาวิทยาลัยของรัฐ) 

ที่ 8 การปรับปรุงการ
ท างาน  (77.51) EIT 

มีกระบวนการท างาน
โดยน าเทคโนโลยีมา
ใช้และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าร่วม
ร้องเรียน (IT) และ
การให้ข้อเสนอแนะ
การท างานผ่านทาง
เว็บไซต์ 

-ส านักปลัด - รายงานสถิติ
ผู้ใช้บริการและผล
การปฏิบัติงานราย
ไตรมาส 

ที่ 7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร (75.44) 
EIT  

-จัดท าเว็บบอร์ดใน
เว็บไซต์องค์กร 
-บริการถามตอบใน
กล่องข้อความของ
เฟสบุคองค์กร 
-ขึ้นคิวอาร์โคดไลน์
งานบริการสาธารณะ
หน้าเว็บไซต์ 
-มีช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตถึง
ผู้บริหารองค์กร
โดยตรง 
 

-ประกาศมาตรการให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 
-ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร /การ
ร้องเรียนให้บุคลากร
และสาธารณชนได้รับ
ทราบ 

-รองปลัดอบต. 
-ส านักปลัด 

- รายงานสถิติ
ผู้ใช้บริการและผล
การปฏิบัติงานราย
ไตรมาส 

 

 



 

 

ตัวช้ีวัด มาตรการ ขั้นตอน/ 
วิธีการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม/
รายงานผล 

ที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล (70.70) 
OIT 

-จัดท ามาตรการ
ภายในเพื่อก าหนด
แนวปฏิบัติในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ 
สาธารณะ 
 

ประกาศมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

- รองปลัดอบต.และ
ทีมงานดูแลภาพรวม
งาน ITA ประจ าปี
รวมทั้งงาน
ประชาสัมพันธ์และ
วัฒนธรรมองค์กร 
- ส านักปลัด 

 

-ตรวจเว็บไซต์หน่วยงาน  
www.donsrichum.go.th 
Social Network  ให้เป็น
ปัจจุบันทุกสัปดาห์และต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา 
-ติดตามทุกส่วนงานให้ลง
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์และเฟสบุค 
หน่วยงาน 

 
 

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

http://www.donsrichum.go.th/

