
ผูบริหารและเจาหนาที่รวมกันพิจารณาเพ่ือ 
กำหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมเเละความโปรงใส 

ขององคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

การใชงบประมาณ 

มาตการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินการ 

1) แผนการใชจาย
งบประมาณ
ประจำปของ
หนวยงาน 
๒) การจัดซ้ือจัด

จาง/การจัดหาพัสดุ 

และการตรวจรับ

พัสดุ 

 

- ประกาศมาตรการในการ

เผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

การใชจายงบประมาณ การ

ประกาศจัดทำรายงานการใช

งบประมาณรายจายประจำป 

โดยใหสำนักปลัดและกองคลัง  

มีหนังสือแจงเวียน 

- ใหมีการติดตามความกาวหนา

การเบิกจายงบประมาณ โดยจัด

ใหมีการประชุม และรายงานผล

การใชจายงบประมาณในระดับ

หนวยงานประจำไตรมาส 

- ประกาศองคการบริหารสวน

น้ำจืดนอยเรื่อง เจตนารมณการ

ปองกันและตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น 

- ประกาศองคการบริหารสวน

ตำบลน้ำจืดนอยเรื่อง มาตรการ

ในการสงเสริมความโปรงใสใน

การจัดซ้ือจัดจาง 

- ประกาศองคการบริหารสวน

ตำบลน้ำจืดนอยเรื่อง มาตรการ

ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

สำนักปลัด/ 

กองคลัง/ 

กองชาง 

ต.ค.๖๓ – 

มี.ค.๖๔ 

- บุคลากรทราบโดยมีหนังสือแจง
เวียนการประกาศใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 
แผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปรายงานการใช
งบประมาณ  รายจายประจำป 
บุคลากรทุกกอง มีสวนรวมการ
ติดตามความกาวหนาการ
เบิกจายงบประมาณ 

- ทราบมาตรการการลงโทษท่ี
ชัดเจน รวดเร็ว หากพบการใช
จายงบประมาณเพ่ือประโยชน
สวนตน/พวกพองและการ
เบิกจายท่ีเปนเท็จ ปกปด หรือไม
ตรงกับความเปนจริง 
- ปรับปรุงกระบวนการการจัด

จาง/การจัดหาพัสดุ และการ

ตรวจรับพัสดุใหโปรงใส 

ตรวจสอบไดมากข้ึน ไมเอ้ือ

ประโยชนใหผูประกอบการรายใด

รายหนึ่ง 

- ชองทางรับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 

ประชาชน ภาคเอกชนรานคา 



ผูรับเหมา ฯลฯ เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการใชจายเงิน

งบประมาณใหมีความโปรงใส 

คุมคา และสรางการมีสวนรวมใน

การติดตามและตรวจสอบ 

 

 

การใชอำนาจ 

มาตการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินการ 

๑)ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตาม

ระดับคุณภาพของ

ผลงานการใช

อำนาจ 

 

- ประกาศองคการบริหารสวน

ตำบลน้ำจืดนอย เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานสวนตำบลประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- แจงหนังสือประกาศ ก.อบต.

จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ

และเง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ.2563 

 

สำนักปลัด ต.ค.๖๓ – 

มี.ค.๖๔ 

- กำหนดเกณฑการประเมิน

บุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน

และความรับผิดชอบใหสอดคลอง

กับคุณภาพของผลงาน ให

ผูบังคับบัญชาทุกระดับ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให

คำนึงถึงคุณภาพของผลงานท่ี

ถูกตอง 

- เผยแพรเกณฑการประเมิน

บุคลากร และผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรทราบ 

 

 
 
 



การใชทรัพยสินของราชการ 

มาตการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินการ 

๑) การกำกับดูแล
และตรวจสอบการ
ใชทรัพยสินของ
ราชการ 
๒) ขอมูลเก่ียวกับ
การดำเนินการ/
ใหบริการ 
 ๓) หนวยงานรอง
ขอใหจายหรือให
เงิน ทรัพยสิน 
ประโยชนอ่ืนๆ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับการ
ปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต 
หรือใหบริการ 
๓)คำนึงถึง

ประโยชนของ

ประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก 

 

-จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ

การใชทรัพยสินของราชการ 

-จัดทำคูมือเก่ียวกับแนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสิน

ของราชการ 

-ประกาศองคการบริหารสวน

ตำบลน้ำจืดนอย เรื่อง ขอ

ปฏิบัติในการยืมทรัพยสินของ

ทางราชการ 

-เผยแพรประชาสัมพันธ 

 

สำนักปลัด ต.ค.๖๓ – 

มี.ค.๖๔ 

- การยืมทรัพยสินของราชการท่ี

ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย

กำหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจนมี

แบบการขออนุญาต/การอนุมัติ

ยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวกเปดเผย

และตรวจสอบได ท้ังกรณีการยืม

ของบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



คุณภาพการดำเนินงาน 

มาตการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินการ 

๑) การเผยแพร
ขอมูลของ
หนวยงาน 
๒) การเผยแพร
ผลงานหรือขอมูลท่ี
สาธารณชน 
๓) ชองทางรับฟง
คำติชมหรือความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ดำเนินงาน/การ
ใหบริการ 
๔) การเผยแพร
ผลงานหรือขอมูลท่ี
สาธารณชนควร
รับทราบ 
๕) ชองทางใหผู

ติดตอรองเรียนการ

ทุจริตของเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน  

-ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร 

-ประกาศองคการบริหารสวน

ตำบลน้ำจืดนอยเรื่อง แนว

ทางการเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ 

-ปรับปรุงหนวยประชาสัมพันธ 

-ปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ 

- เปลี่ยนบริษัทผูดูแลเว็บไชต 

- ปรับปรุงซอมแซมหอกระจาย

ขาวเสียงตามสายทุกหมูบาน 

-ประกาศองคการบริหารสวน

ตำบลน้ำจืดนอยเรื่อง มาตรการ

การในการสรางจิตสำนึกและ

ความตระหนักแกบุคลากรทัง

ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ขาราชการ และพนักงาน 

 

สำนักปลัด/ 

กองคลัง/ 

กองชาง 

ต.ค.๖๓ – 

มี.ค.๖๔ 

- ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล การบรหิาร

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง 

การใชจายงบประมาณ รายงาน

ผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบกฎขอบังคับ 

- เสริมสรางความรูใหเกิดความ

ตระหนักในการเหน็แกประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวน

บุคคลสรางวัฒนธรรมองคกรใน

การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

และไมเลือกปฏิบัติ  

 

 

 

 



ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

มาตการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินการ 

๑) การปรับปรุง

คุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการ 

๒) การปรับปรุง
วิธีการและข้ันตอน
การดำเนินงาน/
การใหบริการ 
๓) การนำ
เทคโนโลยีมาใชใน
การดำเนินงาน/
การใหบริการ 
๔) เปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวน
ไดสวนเสีย เขาไปมี
สวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การ
ใหบริการ 
๕) ปรับปรุงการ

ดำเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหมี

ความโปรงใส 

-ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 

และหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ี

มีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลการ

บริการ 

-ปรับปรุงคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ 

-ปรับปรุงชองทางสื่อสารใน

รูปแบบตางๆ เชน การจัดตั้ง

ศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟง

ความคิดเห็นนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหโปรงใส มี

ประสิทธิภาพ และลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานเชน การแจง

เรื่องรองเรียนรองทุกขผาน

ระบบออนไลนปรับปรุงคำสั่ง

แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

เรื่องรองเรียนรองทุกข 

 

กองคลัง ต.ค.๖๓ – 

มี.ค.๖๔ 

- อำนวยความสะดวกใหแก

ประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอ

สอบถามหรือขอขอมูล หรอืรับฟง

คำติชม/แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการดำเนินงาน/การ

ใหบริการ 

- พัฒนาการปฏิบัติงานใหโปรงใส 

มีประสิทธิภาพ และลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานเ 

 

 

 



การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 มาตการ/แนวทาง         ข้ันตอนหรือวิธีการ 

 

- จัดทำระบบบริการเชิงรุก จัด
ชุดบริการเคลื่อนท่ีใหบริการ
นอกสถานท่ี 
- ผูบริหารจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นบุคลากร 
- ใหบุคลากรฝกอบรมโครงการ

เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

- มีการประเมินผลความพึง
พอใจ ณ จุดใหบริการใน
รูปแบบท่ีงายและสะดวกตอ
ผูรับบริการและนำผลการ
ประเมินมาวิเคราะห สรุป
รายงานใหผูบริหาร 
- จัดใหมีชองทางการสื่อสาร

เพ่ิมข้ึนจัดใหมีหมายเลข

โทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ี 

ปรับปรุงคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบมีชองทางสื่อสารใน

รูปแบบ 

 

 

 

ผูรับผิดชอบ 

 

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองชาง 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ต.ค.๖๓ – 

มี.ค.๖๔ 

     ผลการดำเนินการ 

 

- บริการเคลื่อนท่ีใหบริการนอก
สถานท่ี การฉีดวัคซีนสุนัข การ
จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี การปรับ
ขยายเวลาการใหบริการในชวง
พักเท่ียงจัดตั้งระบบ One 
StopService 
- บุคลากรศึกษาปญหาอุปสรรค
เสนอแนะการปรับปรงุ
กระบวนการทำงาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และการบริการใหดี
ข้ึน และเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหบุคลากร และประชาชนทราบ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพผูปฏิบัติงาน
ดานเอกสาร “การบริหารงาน
เอกสารในยุค Digital” พัฒนา
และปรับปรงุระบบบรกิาร โดยนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
มาใชงานใหมีความสะดวก 
รวดเร็ว งายตอการใชงาน และ
คุมคา  
- การประเมินผลความพึงพอใจ 
ณ จุดใหบริการในรูปแบบท่ีงาย
และสะดวกตอผูรับบริการและนำ
ผลการ พิจารณาเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
เผยแพรประชาสัมพันธให
บุคลากรและประชาชนทราบ  
- มีชองทางการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแก

ประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอ  



การเปดเผยขอมูล 

มาตการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
      ผลการดำเนินการ 

๑) ขอมูลผูบริหาร 
๒) รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำป 
๓) ขอมูลการ
ใหบริการ 
๔) หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

 

-จัดทำขอมูล/ปรับปรุงขอมูล
ผูบริหารในเว็บไซตใหเปน
ปจจุบันและครบถวน 
-จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปและ
ประกาศในเว็บไซต 
-เปลี่ยนบริษัทผูดูแลเว็บไซต
หลักของหนวยงาน 
-ปรับปรุงคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
และมอบหมายคำสั่งใหจัดทำ
ขอมูลเชิงสถิติ 
-ผูดูแลระบบขององคการบริหาร
สวนตำบลน้ำจืดนอย และ
ผูบริหารตองสอบทานขอมูลให
เปนไปตามขอเท็จจริง มีความถูก
ตอง และเปนปจจุบัน กอนการ
นำสงขอมูลเขาสูระบบ ITAS 
-ประกาศหลักเกณฑการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประกาศลงในเว็บไซตหลักของ
หนวยงานครบถวน 
-มีการประชุมชักซอมความ

เขาใจวิเคราะหผลการประเมิน 

ITA เพ่ือเตรียมความพรอมกอน

การประเมิน 

 

 

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองชาง 

ต.ค.๖๓ – 

มี.ค.๖๔ 

- จัดทำขอมูล/ปรับปรุงขอมูล
ผูบริหารในเว็บไซตเปนปจจุบัน
และครบถวน และสืบคนขอมูล
ไดงาย 
- รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปและประกาศในเว็บไซต 
- ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตให
สาธารณชนสามารถเขาถึงไดทุก
ชวงเวลา การออกแบบเว็บไซต
สวยงามสบายตา มีความทันสมัย 
การจัดขอมูลเปนระเบียบหางาย
ไมซับซอน 
- ปรับปรุงคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
และมอบหมายคำสั่งใหจัดทำ
ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการเปน
รายเดือน 
- ผูบริหารสอบทานขอมูล มี
ความถูกตอง และเปนปจจุบัน  
 - ประกาศหลักเกณฑการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประกาศลงในเว็บไซตหลักของ
หนวยงานครบถวน 
-   แนวทางการดำเนินงานเพ่ือ

เตรียมความพรอมกอนการ

ประเมิน ITAองคการบริหารสวน

ตำบลน้ำจืดนอย  

 

 



 

 


