
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม 
เเละความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

การใช้งบประมาณ 

มาตการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

การติดตามผล 

1) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปีของ
หน่วยงาน 
๒) การจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับ
พัสดุ 

 

- ประกาศมาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ การ
ประกาศจัดทำรายงานการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
โดยให้สำนักปลัดและกองคลัง  
มีหนังสือแจ้งเวียน 
- ให้มีการติดตามความก้าวหน้า
การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจัด
ให้มีการประชุม และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณในระดับ
หน่วยงานประจำไตรมาส 
- ประกาศองค์การบริหารส่วน
น้ำจืดน้อยเรื่อง เจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
- ประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืดน้อยเรื่อง มาตรการ
ในการสงเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืดน้อยเรื่อง มาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

สำนักปลัด/ 

กองคลัง/ 

กองช่าง 

ต.ค.๖๓ – 
มี.ค.๖๔ 

- รายงานผลการดำเนินการในที่
ประชุมประจำเดือนเมษายน 
 

 



การใช้อำนาจ 

มาตการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ 

๑)ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของ
ผลงานการใช้
อำนาจ 

 

- ประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบลประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- แจ้งหนังสือประกาศ ก.อบต.
จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563 

 

สำนักปลัด ต.ค.๖๓ – 
มี.ค.๖๔ 

- รายงานผลการดำเนินการในที่
ประชุมประจำเดือนเมษายน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

มาตการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

การติดตามผล 

๑) การกำกับดูแล
และตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการ/
ให้บริการ 
 ๓) หน่วยงานร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้
เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่นๆ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับการ
ปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ 
๓)คำนึงถึง
ประโยชน์ของ
ประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

 

-จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

-จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

-ประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ข้อ
ปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

สำนักปลัด ต.ค.๖๓ – 
มี.ค.๖๔ 

- รายงานผลการดำเนินการในที่
ประชุมประจำเดือนเมษายน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



คุณภาพการดำเนินงาน 

มาตการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ 

๑) การเผยแพร่
ข้อมูลของ
หน่วยงาน 
๒) การเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชน 
๓) ช่องทางรับฟัง
คำติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการ 
๔) การเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควร
รับทราบ 
๕) ช่องทางให้ผู้
ติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน  

-ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

-ประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืดน้อยเรื่อง แนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

-ปรับปรุงหน่วยประชาสัมพันธ์ 

-ปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ 

- เปลี่ยนบริษัทผู้ดูแลเว็บไชต์ 

- ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน 

-ประกาศองค์การบริหารสวน
ตำบลน้ำจืดน้อยเรื่อง มาตรการ
การในการสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทัง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ และพนักงาน 

 

สำนักปลัด/ 

กองคลัง/ 

กองช่าง 

ต.ค.๖๓ – 
มี.ค.๖๔ 

- รายงานผลการดำเนินการในที่
ประชุมประจำเดือนเมษายน 
 

 

 

 

 

 



ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

มาตการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ 

๑) การปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 
๒) การปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/
การให้บริการ 
๓) การนำ
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน/
การให้บริการ 
๔) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการ 
๕) ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใส 

-ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
และหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลการ
บริการ 

-ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

-ปรับปรุงช่องทางสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟัง
ความคิดเห็นนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานเช่น การแจ้ง
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
ระบบออนไลน์ปรับปรุงคำสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

กองคลัง ต.ค.๖๓ – 
มี.ค.๖๔ 

- รายงานผลการดำเนินการในที่
ประชุมประจำเดือนเมษายน 
 

 

 

 

 



การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 มาตการ/แนวทาง         ขั้นตอนหรือวิธีการ 

 

- จัดทำระบบบริการเชิงรุก จัด
ชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการ
นอกสถานที่ 
- ผู้บริหารจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นบุคลากร 
- ให้บุคลากรฝึกอบรมโครงการ
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
- มีการประเมินผลความพึง
พอใจ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อ
ผู้รับบริการและนำผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ สรุป
รายงานให้ผู้บริหาร 
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
เพ่ิมข้ึนจัดให้มีหมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ 
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมีช่องทางสื่อสารใน
รูปแบบ 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ต.ค.๖๓ – 
มี.ค.๖๔ 

     ผลการดำเนินการ 

 

 - รายงานผลการดำเนินการในที่
ประชุมประจำเดือนเมษายน 
 

 

 



การเปิดเผยข้อมูล 

มาตการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

      ผลการดำเนินการ 

๑) ข้อมูลผู้บริหาร 
๒) รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 
๓) ข้อมูลการ
ให้บริการ 
๔) หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

-จัดทำข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูล
ผู้บริหารในเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบันและครบถ้วน 
-จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีและ
ประกาศในเว็บไซต์ 
-เปลี่ยนบริษัทผู้ดูแลเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
-ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
และมอบหมายคำสั่งให้จัดทำ
ข้อมูลเชิงสถิติ 
-ผู้ดูแลระบบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และ
ผู้บริหารต้องสอบทานข้อมูลให้
เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีความถูก
ต้อง และเป็นปัจจุบัน ก่อนการ
นำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS 
-ประกาศหลักเกณฑ์การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประกาศลงในเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานครบถ้วน 
-มีการประชุมชักซ้อมความ
เข้าใจวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ITA เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
การประเมิน 

 

 

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง 

ต.ค.๖๓ – 
มี.ค.๖๔ 

- รายงานผลการดำเนินการในที่
ประชุมประจำเดือนเมษายน 
 

 


