
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามท่ีด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรการ /แนวทางในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์ การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ดังนี้ 

แบบวัด
การรับรู้ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

IIT การปฏิบัติหน้าที่ ประกาศมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1 . ทุกหน่วยงานต้องจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อรวมถึง
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 
2. เจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงาน /ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 
3. เจ้าหน้าที่ พึงมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
โดย 

 
 

ทุกหน่วยงาน 

 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 

 
 

1. จัดท าประกาศข้ันตอนการปฏิบัติงานรวมถึง
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน 
2. จัดท าประกาศและประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ อย่าง
เท่าเทียมกันทุกคน 
3. จัดท าประกาศและประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติพฤติกรรม 
ดังนี้    
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แบบวัด
การรับรู้ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

     (1) มุ่งผลส าเร็จของงาน 
   (2) ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
   (3) พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง    

     (1) มุ่งผลส าเร็จของงาน 
   (2) ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
   (3) พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง    

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ประกาศมาตรการการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
1. แจ้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ทราบเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละ
หน่วยงาน 
2. การใช้จ่ายงบประมาณ ต้องค านึงถึงความ
คุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
3. การจัดซื้อจัดจ้าง /การจัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุควรด าเนินการอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และไม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 
กองคลัง 

 
 

ทุกหน่วยงาน 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

 
ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 
 
ม.ค. 65–มี.ค. 65 

 
 

ม.ค. 65–ก.ย. 65 
 
 
 

 
1. จัดท าประกาศและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
2 . จัดท าประกาศมาตรการการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้ค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า 
และให้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. การจัดซื้อจัดจ้างให้ด าเนินตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่าง
เคร่งครัด 
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แบบวัด
การรับรู้ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

  4. ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการ
สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียนได้ 

กองคลัง ม.ค. 65–มี.ค. 65 จัดท าช่องทางให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ 
สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

การใช้อ านาจ ประกาศมาตรการการใช้อ านาจของผู้บริหาร  
ดังนี้ 
1. ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นธรรม 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน ควรประเมินตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง 
3. การคัดเลือกผู้เข้ารับฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา ผู้บังคับควรด าเนินก าร
คัดเลือกอย่างเป็นธรรม 
4. จัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 
5. การบริหารงานบุคคลต้องไม่มีการแทรกแซง
จากผู้มีอ านาจ 

 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 

ประกาศมาตรการการใช้อ านาจของผู้บริหาร  
ดังนี้ 
1. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน ต้องประเมินตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง 
3. จัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา  
4. จัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 
5. การบริหารงานบุคคลต้องไม่มีการแทรกแซง
จากผู้มีอ านาจ 
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แบบวัด
การรับรู้ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

 การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน ดังนี้ 
1. ควรมีการก าหนดขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ปฏิบัติงาน 
2. เจ้าหน้าที่ควรทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
3. ควรมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
4. ควรจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน สร้างระบบการก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบ 

 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 

 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 

ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ปฏิบัติงาน 
2. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงานให้เจ้าที่รับทราบทุกคน 
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
4. จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง 
2. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ควรได้รับการ
แก้ไข และก าหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตซ้ า 

 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 

 

 
ม.ค. 65–ก.ย. 65 

 
ม.ค. 65–มี.ค. 65 

ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต 
2. จัดท ามาตรการการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
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. 
แบบวัด
การรับรู้ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

  3. ควรมีการด าเนินการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน โดย 
   (1) เฝ้าระวังการทุจริต 
   (2) ตรวจสอบการทุจริต 
   (3) ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 
4. ควรน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
5. หากเจ้าหน้าที่พบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดข้ึนในหน่วยงาน ควรให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้สะดวก 
   (2) สมารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
   ( 3 ) มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 
   (4) มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
 
 

ส านักปลัด 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 
 
 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 

3. ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
4. น าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกมาปรับปรุงการท างานทุก
ประเด็น 
5. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้ันตอน
การด าเนินการหากพบเห็นแนวโน้มการทุจริต
ในหน่วยงาน 
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แบบวัด
การรับรู้ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

EIT คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประกาศมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1 . ทุกหน่วยงานต้องจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อรวมถึง
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 
2. เจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงาน /ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
3 . เจ้าหน้าที่ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน / ให้บริการประชาชนอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

 
 

ทุกหน่วยงาน 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
 

ทุกหน่วยงาน 

 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 
 

ม.ค. 65–ก.ย. 65 
 

ม.ค. 65–ก.ย. 65 
 

ประกาศมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อรวมถึงระยะเวลาในแต่ละข้ันตอน 
2. ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ ถือ
ปฏิบัติ ในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อต้อง
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน 
3. การบริการข้อมูลต่างๆ ให้ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
2540 

ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1. ควรปรับปรุงการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงาน 
ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมทางการ
เผยแพร่ให้หลากหลายขึ้น  พร้อมทั้งข้อมูลต้องมี
ความชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง 
2. ควรจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้สะดวก 

ทุกหน่วยงาน 
 
 

ส านักปลัด 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 
 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 

1. ปรับปรุงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ของหน่วยงานทางเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
และปรับปรุงข่าวสารให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
2. จัดท าช่องทางส าหรับผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยให้ปกปิด
ข้อมูลของผู้ร้อง 

 
-6- 



 
แบบวัด
การรับรู้ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

 

การปรับปรุงระบบ
การท างาน 

ควรปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน รวมทั้ง
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน และการ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 

ทุกหน่วยงาน ม.ค. 65–มี.ค. 65 ประชุม สั่งการ ให้ด าเนินการ ปรับปรุง พัฒนา 
และแก้ไขการให้บริการ รวมทั้งให้น าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงาน 

OIT การให้บริการ ปรับปรุงการให้บริการในรูปแบบ E-Service ส านักปลัด ม.ค. 65–มี.ค. 65 ปรับปรุงช่องทางการให้บริการ E-Service ที่
เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน 

การบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ควรจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

ส านักปลัด 
 

ม.ค. 65–มี.ค. 65 
 

จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

ด าเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลัด 
 

ม.ค. 65–เม.ย. 65 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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