
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่งใส  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ิิิิิิิิิิิิิิิ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ***********************  

    ตามท่ีได้ด าเน นการว เคราะห์ผลการประเม นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเน นงานขององค์การบร หารส่วนต าบลหนองบัวดง ประจ าปีงบประมาณิิิิิิิพ.ศ. 2565 
และได้ก าหนดมาตรการในการส่งเสร มคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบร หารส่วนต าบลหนองบัวดง ประจ าปีงบประมาณิพ.ศ. 2565 โดยิได้มีการด าเน นการ
ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสร มคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานิดังนี้ิ 

มาตรการ/แนวทาง  วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  
ระยะเวลา 

ด าเนินการ  
ผลการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  

1. การเปิดโอกาสให้ิ
ประชาชนมีส่วนร่วมในิ
การด าเน นงานของิ
อบต.  

1. แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานิและ
ประชาชนิเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างานิในการิด าเน นงานต่างๆิ
ของิอบต. เช่นิิิิิ- คกก. พัฒนาิ
อบต.  
- คกก. ต ดตามและประเม นผล
แผนิ 
- คกก. ตรวจการจ้างิ 
- คกก. ศูนย์ยุต ธรรมชุมชนิ 
- คกก. ช่วยเหลือประชาชนิ
เป็นต้นิ2. จัดประชุมคณะกรรมการิ
และิคณะท างานในการด าเน นงาน
โครงการิหรือิก จกรรมต่างๆิเพื่อให้มี
ส่วนร่วมค ดิร่วมิวางแผนิร่วม
ด าเน นการิร่วมต ดตามและิ
ประเม นผลิ 

- ส านักปลัดิ 
- กองคลังิ- 
กองสวัสด การิ
สังคมิ- กองช่างิ 

ตลอดปีงบประมาณิ 
พ.ศ. 2565  

1. ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการ/คณะท างานิิ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคระกรรมการพัฒนาิ
องค์การบร หารส่วนต าบลหนองบัวดง 
ตามิค าสั่งิอบต.จานิที่ิ51/2565 ลงิ
วันที่ิ28 มกราคมิ2565  - ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการิต ดตามและประเม นผล
แผนฯิตามิค าสั่งิอบต.หนองบัวดง ที่ิ
53/2565 ลงิวันที่ิ28 มกราคมิ2565  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ิ
ช่วยเหลือประชาชนิตามค าสั่งิ 
อบต.หนองบัวดง 33/2565 ลงวนัิที่ิ 
26 มกราคมิ2565  

- ควรแต่งตั้ง 

คณะกรรมการหรือิ
คณะท างานิจาก
ผู้แทน 

หน่วยงานที่มีความรู้ิ
ความสามารถิความ 

เชี่ยวชาญกับงานนั้นๆิ
- ควรน าความค ดเห็นิ
หรือข้อเสนอแนะของิ
ประชาชนมาใช้ในการิ
ด าเน นโครงการหรือิ
ก จกรรมในครั้งต่อๆไปิ 
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มาตรการ/แนวทาง  วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  
ระยะเวลา 
ด าเนินการ  ผลการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  

        

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเน นิ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันิ
เนื่องมาจากพระราชด าร สมเด็จิ
พระเทพรัตนราชสุดาฯิตามค าสั่งิ
อบต.จานที่ิ79/2565 ลงวนัิที่ิ 
11 กุมภาพันธ์ิ2565 2. 
ด าเน นการประชุมิ 
คณะกรรมการ/คณะท างานิ ดังนี้ิ - 
คณะกรรมการต ดตามและ 

ประเม นผลแผนฯิ เมื่อวันที่ิ ิ 8 
กุมภาพันธ์ิ2565  
- คณะกรรมการพัฒนาองค์การ 

บร หารส่วนต าบลิเมื่อวันที่ิ21 
กุมภาพันธ์ 2565  
- คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือิ
ประชาชนิเมื่อวันที่ิ11 กุมภาพันธ์ิ 
2565 และิวันที่ิ5 เมษายนิ 
2565  
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มาตรการ/แนวทาง  วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

ผลการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  

        - คณะกรรมการด าเน นโครงการ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯิเมื่อวันที่ิ6  
– 7 มกราคมิ2565  

  

2. การเพ ่มคุณภาพิ
การด าเน นงานิ 

1. มอบหมายให้พนักงานทุกคนจัดท าคู่มือิ
การปฏ บัต งานตามภารก จหน้าที่ของตนเองิ
2. เผยแพร่คู่มือการปฏ บัต งานให้ประชาชนิ
ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของิอบต.  
3. ก าหนดให้การปฏ บัต งานตามข้ันตอนิ
และระยะเวลาที่ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการิ
ประเม นผลการปฏ บัต ราชการของพนักงานิ
ทุกคนิ 

- ส านัก
ปลัดิ 
- กอง
คลังิ 
- กอง
ช่างิ 
- กอง
การศึกษาิ- กอง
สวัสด การิสังคมิ 
  
  

ภายในิมี.ค. 65  1. จัดท าคู่มือการปฏ บัต งาน
ตามภารก จิ 
2. เผยแพร่คู่มือฯิผ่าน
เว็บไซต์ของิอบต.  
3. ประเม นการปฏ บัต ราชการ
ตามตัวชี้วัดิ 

- ปรับปรุงคู่มือการิ
ปฏ บัต ให้มีความิ
ถูกต้องและเป็นิ
ปัจจุบันิ 

3.การเปิดเผยข้อมูลที่
ส าคัญและหลากหลายิ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส าหรับการประเม นิITA  
2. คณะท างานจัดท าและเผยแพร่
ข้อมูลที่ิประชาชนควรทราบิให้ครบถ้วนทุก
ประเด็นิการประเม นทางเว็บไซต์ของิอบต.  
3. ต ดตามและประเม นผลิ 

- ส านัก
ปลัดิ 
- กอง
คลังิ 
- กอง
ช่างิ 
- กอง
การศึกษาิ- กอง
สวัสด การิสังคมิ 

ก.พิ65  
ถึงิพ.ค. 65  

1. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานิ
ตามค าสั่งิอบต.จานที่ิ64/2565 
ลงวันที่ิ1 กุมภาพันธ์ิ2565 2. 
จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่ิ
ประชาชนควรทราบอย่าง
ครบถ้วนิ3. ต ดตามผลการ
ประเม นิITA  

- ควรน าผลการิ
ประเม นิITA มาใช้ในิ
การปรับปรุงและิ
พัฒนาการด าเน นงานิ
ของิอบต.  
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มาตรการ/แนวทาง  วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  
ระยะเวลา 
ด าเนินการ  ผลการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  

4. เสร มสร้างการรับรู้ิ
ให้กับบุคลากร  

เสร มสร้างการรับรู้ให้บุคลากรมีความสนใจิ
ในการจ่ายงบประมาณิแผนการจัดซื้อจัดิ
จ้างิจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายิ
งบประมาณิกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและิ
การตรวจรับพัสดุ  

กองคลัง  ต.ค. 64 – มี.ค. 65  จัดประชุมประจ าเดือนิเพ่ือแจ้งผลิ
การใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อิ
จัดจ้างิการจัดท ารายงานผลการใช้ิ
จ่ายงบประมาณิฯิโดยมีบุคลากรเข้าิ
ร่วมการประชุมครบทุกคนิ  

  

5. การมอบหมายงานิ
การปฏ บัต งาน/การิ
ประเม นผลการิ
ปฏ บัต งานตามระดับ 

คุณภาพของงานโดยไม่ 

เลือกปฏ บัต   

จัดท ารายละเอียดต าแหน่งงานและเกณฑ์ิ
การประเม นผลการปฏ บัต งานอย่างชัดเจนิ
และเปิดเผย  

ส านักปลัด  ต.ค. 64 – ก.ย. 65  1. จัดประชุมแจ้งการมอบหมายงานิ
โดยมีบุคลากรข้าร่วมการประชุมครบิ
ทุกคนิเมื่อวันที่ิ6 ตุลาคมิ2564 2. 
จัดประชุมคณะกรรมการประเม นิ
ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลิ
พนักงานส่วนต าบลิพนักงานครูิ 
พนักงานจ้างิเมื่อวันที่ิ19 ตุลาคมิ 
2564    

  

6. มีแนวทางปฏ บัต ิ
เกี่ยวกับการใช้ิ
ทรัพย์ส นของราชการที่ิ
ถูกต้อง  

จัดท าคู่มือแนวปฏ บัต ในทรัพย์ส นของิ
ราชการิสร้างระบบตรวจก ากับดูแลและิ
ต ดตามตรวจสอบการยืม-คืน  

กองคลัง  ต.คิ64 – ก.ย. 65  จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏ บัต ในการิ
ยืมใช้ทรัพย์ส นขององค์กรปกครองิ
ส่วนท้องถ ่นิโดยมีบุคลากรเข้ารวมิ
การประชุมครบิทุกคนิในการประชุมิ
ประจ าเดือน  

หากมีบุคลากร 

บรรจุ/โอน/ย้ายเข้าิ
มาในหน่วยงานควริ
ให้ิผอ./ส านักิกองิ
แจ้งให้ทราบถึงิ
มาตรการต่างๆิ
ดังกล่าวของิ
หน่วยงาน  
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มาตรการ/แนวทาง  วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  
ระยะเวลา 
ด าเนินการ  ผลการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  

7. ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

การป้องกันิ
ผลประโยชน์ทับซ้อนิ 

เผยแพร่ประชุมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ิ
จัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างิ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวมิ 

ส านักปลัดิ 
  

ต.ค. 64 – ก.ย. 65  จัดประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันิ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนิ
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมิ
ประชุมประจ าเดือนผู้บร หารและิ
หัวหน้าส่วนราชการิและการิ
ประชุมพนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้างิเมื่อวันที่ิิ28 มีนาคมิ
2565  

หากมีบุคลากรบรรจุ/ 
โอน/ย้ายเข้ามาในิ
หน่วยงานควรให้ิผอ./ 
ส านักิกองิแจ้งให้ิ
ทราบถึงมาตรการิ
ต่างๆิดังกล่าวของิ
หน่วยงานิ 

8. เพ ่มประส ทธ ภาพิ
ในการสื่อสาริ 

- เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ 

หน่วยงานิ 
- ประชุมประจ าเดือนผู้บร หาริ
หัวหน้าส่วนิราชการิพนักงานส่วนต าบลิ
พนักงานจ้างิเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆิ 

ทุกส านัก/กองิ ต.ค. 64 – ก.ย. 65  - ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนิ
การปฏ บัต งานผ่านเว็บไซต์ของิ
อบต. เปิดเผยข้อมูลในิ
www.Janlocal.go.th - ประชุม
ประจ าเดือนผู้บร หาริหัวหน้าส่วน
ราชการิพนักงานส่วนิต าบลิ
พนักงานจ้างิทุกเดือนิ 

  

  

  

  

  

http://www.janlocal.go.th/
http://www.janlocal.go.th/
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มาตรการ/แนวทาง  วิธีด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  
ระยะเวลา 
ด าเนินการ  ผลการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  

9. การปรับปรุงิ
พัฒนาการปฏ บัต งาน/ 
การให้บร การผู้มา 

ต ดต่อราชการที่เป็นไปิ
ตามข้ันตอนระยะเวลาิ
ที่ก าหนด  

ทบทวนปรับปรุงิลดขั้นตอนและระยะเวลาิ
การปฏ บัต ราชการให้เป็นปัจจุบัน  

ทุกส านัก/กอง  ต.ค. 65  จัดประชุมคณะท างานปรับปรุงิ
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏ บัต  
ราชการิเมื่อวันที่ิิ4 ตุลาคมิ 
2564  

ควรให้แต่ละส านัก/ 
กองิรายงานผลการิ
ด าเน นงานิปัญหาิ
อุปสรรคของแต่ละงานิ
ในการประชุมิ
ประจ าเดือนทุกเดือนิ
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขิ
ปรับปรุงิ 

10. เสร มสร้างการมีิ
ส่วนร่วมของผู้บร หาริ
ท้องถ ่น  

- ส่งเสร มหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความิโปร่งใสตามหลักธรรมาภ บาลิ 
- มอบนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสิ- รายงานผลการประเม นคุณธรรม
และความ 

โปร่งใสให้ผู้บร หารท้องถ ่นรับทราบ  

ส านักปลัด  ต.ค. 64 – ก.ย. 65  จัดการประชุมประจ าเดือนผู้บร หาร 

และหัวหน้าส่วนราชการิเมื่อวันที่ิ
4 มีนาคมิ2565 และการประชุมิ
พนักงานส่วนต าบลิพนักงานจ้างิ
เมื่อวันที่ิ14 มีนาคมิ2565  

  

  

  

  



 

การด าเนินงานเพ่ือความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

การด าเนินงานเพ่ือความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 
 


