
 

รายงานการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

องคการบริหารสวนตำบลลำดวน  อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร 

 

องคประกอบท่ี  1  แสดงความกาวหนาหรือผลการดำเนนิการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน  ตามขอ  O42  ไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม  โดยมขีอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

 
ลำดับ

ที่ 

ตัวชี้วัดการ

ประเมิน  

IIT 

หัวขอยอยการ

ประเมิน 

 

การกำหนด

แนวทาง  ฯ  หรือ

มาตรการเพ่ือ

ขับเคลื่อน  ฯ 

ตามขอ  O42 

(1)ผูรับผิดชอบ

หรือผูที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

กำหนดแลวเสร็จ 

(2)การกำหนดขั้นตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติ 

(3)แนวทางการกำกับ

ติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติ 

ยังไม

ดำเนินการ 

อยู

ระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

(4)การรายงานผลการ

ดำเนินการ 

1 การปฏิบัติ

หนาที่ 

I3 บุคลากรใน

หนวยงานของทาน มี

พฤติกรรมในการ

ปฏิบัตงิาน ตาม

ประเด็นดังตอไปนี้ 

อยางไร 

1.มาตรการ

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาที่ใหมี

คุณธรรมจริยธรรม

และความโปรงใส 

สำนักปลัด 

1.หัวหนา สป. 

2.เจาพนักงาน

ธุรการ 

3.นักทรัพยากร

บุคคล 

ภายในเดือน

มกราคม  2566 

1.ตรวจสอบสมุดลงเวลา

ปฏิบัติราชการ  นำเสนอตอ

ผูบริหารทุกสัปดาห 

2.จัดทำขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ 

3.ติดตามและประเมินผลเปน

รายบุคคล 

4.นำเสนอผูบริหาร 

1.แตงตั้งคณะทำงานติดตาม

และประเมินผล  การ

ตรวจสอบสมุดลงเวลา  การ

จัดทำขอตกลงปฏิบัติราชการ 

4.นำเสนอผูบริหาร 

   

 

 

     
 

รายไตรมาส 

1.ดำเนินการตรวจสอบสมุด

ลงเวลาปฏิบัติราชการ   

2.จัดทำขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการครบทุกตำแหนง 

3.รายงานผูบริหาร 

2 การใช

งบประมาณ 

I9 หนวยงานของทาน 

ใชจายงบประมาณเพ่ือ

ประโยชนสวนตัว กลุม 

หรือพวกพอง มาก

นอยเพียงใด 

1.มาตรการการ

จัดทำงบประมาณ

โดยการมีสวนรวม 

สำนักปลัด/กอง

คลัง/กองชาง/กอง

การศึกษาฯ 

1.ผอ.ทุกกอง 

2.นักวิเคราะห ฯ 

3.พนักงานทุกคน 

 

ภายในเดือน

มกราคม  2566 

1.จัดทำแผนประชุมการจัดทำ

การใชจายงบประมาณ 

2.กำกับติดตามการใชจาย

งบประมาณ 

3.แตงตั้งคณะทำงานติดตาม

การใชจายงบประมาณ 

 

 

1.จัดตั้งคณะทำงานติดตาม

ประเมินผล 

2.รายงานผูบริหาร 

   

 

 

 

รายไตรมาส 

1.อนุมัติแผนประชุมการ

จัดทำการใชจายงบประมาณ 

2.กำกับติดตามการใชจาย

งบประมาณ 

3.รายงานผูบริหาร 



ลำดับ

ที่ 

ตัวชี้วัดการ

ประเมิน  

IIT 

หัวขอยอยการ

ประเมิน 

 

การกำหนด

แนวทาง  ฯ  หรือ

มาตรการเพ่ือ

ขับเคลื่อน  ฯ 

ตามขอ  O42 

(1)ผูรับผิดชอบ

หรือผูที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

กำหนดแลวเสร็จ 

(2)การกำหนดขั้นตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติ 

(3)แนวทางการกำกับ

ติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติ 

ยังไม

ดำเนินการ 

อยู

ระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

(4)การรายงานผลการ

ดำเนินการ 

3 การใช

ทรัพยสิน

ของทาง

ราชการ 

 

 

 

 

I20 ขั้นตอนการขอ

อนุญาตเพ่ือยืม

ทรัพยสินของราชการ 

ไปใชปฏิบัติงานใน

หนวยงานของทาน มี

ความสะดวกมากนอย

เพียงใด 

1.มาตรการ

กำหนดขั้นตอน

การขอยืม

ทรัพยสิน 

สำนักปลัด/กอง

คลัง 

1.หัวหนา สป. 

2.นวก.เกษตร ฯ 

3.เจาพนักงาน

ธุรการ 

4.เจาพนักงาน

พัสดุ 

5.จนท.

ประชาสัมพันธ 

ภายในเดือน

มกราคม  2566 

1.แตงตั้งคณะทำงานกำหนด

ขั้นตอนการขอยืม 

2.แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ

คูมือมาตรฐาน  ฯ 

3.ประชาสัมพันธคูมือใหทราบ 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

ตรวจสอบการกำหนดขั้นตอน

การขอยืมทรัพยสิน  

ตรวจสอบการจัดทำคูมือ

มาตรฐาน  ฯและ

ประชาสัมพันธคูมือ 

2.รายงานผูบริหาร 

       

 

 

 

      

รายไตรมาส 

1.จัดทำคูมือมาตรฐาน

กำหนดขั้นตอนการขอยืม

ทรัพยสิน 

2.ประชาสัมพันธคูมือให

ทราบ 

4 การใช

ทรัพยสิน

ของทาง

ราชการ 

 

 

 

 

I24 หนวยงานของ

ทาน มีการกำกับดูแล

และตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของราชการ 

เพ่ือปองกันไมใหมีการ

นำไปใชประโยชน

สวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด 

1.มาตรการกำกับ

ดูแลและตรวจสอบ

การใชทรัพยสิน 

สำนักปลัด/กอง

คลัง 

1.หัวหนา สป. 

2.นวก.เกษตร ฯ 

3.เจาพนักงาน

ธุรการ 

4.เจาพนักงาน

พัสดุ 

5.จนท.

ประชาสัมพันธ 

ภายในเดือน

มกราคม  2566 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

ตรวจสอบการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ 

2.แตงตั้งคณะทำงานการ

กำหนดแนวทางในการกำกับ 

ดูแล และตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของทางราชการ  

3.แตงตั้งคณะทำงานการ

จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

4.แตงตั้งคณะทำงานการ

ประเมินความเส่ียงของการ

ดำเนินงานหรือการปฏิบัติ

หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

ตรวจสอบการใชทรัพยสิน

ตรวจสอบการกำหนด

แนวทางในการกำกับ ดูแล 

และตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของทางราชการ  

3.ตรวจสอบการจัดทำคูมือ

การปฏิบัติงาน 

4.รายงานผลการประเมิน

ความเส่ียงของการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

       

 

 

 

      

รายไตรมาส 

1.ตรวจสอบการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ 

2.การกำหนดแนวทางในการ

กำกับ ดูแล และตรวจสอบ

การใชทรัพยสินของทาง

ราชการ  

3.จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

4.จัดทำการประเมินความ

เส่ียงของการดำเนินงานหรือ

การปฏิบัติหนาที่ที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

 

 



องคประกอบท่ี  1  แสดงความกาวหนาหรือผลการดำเนนิการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน  ตามขอ  O42  ไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม  โดยมขีอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

 
ลำดับ

ที่ 

ตัวชี้วัดการ

ประเมิน  

EIT 

หัวขอยอยการ

ประเมิน 

 

การกำหนดแนวทาง  ฯ  

หรือมาตรการเพ่ือ

ขับเคลื่อน  ฯ ตามขอ  

O42 

(1)ผูรับผิดชอบ

หรือผูที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

กำหนดแลว

เสร็จ 

(2)การกำหนดขั้นตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติ 

(3)แนวทางการกำกับ

ติดตามใหนำไปสูการ

ปฏิบัติ 

ยังไม

ดำเนินการ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

(4)การรายงานผลการ

ดำเนินการ 

1 คุณภาพการ

ดำเนินงาน 

 

 

E3 เจาหนาที่ของ

หนวยงานทีท่าน

ติดตอ มีการ

ปดบังหรือ

บิดเบือนขอมูล

เก่ียวกับการ

ดำเนินการ/

ใหบริการแกทาน 

มากนอยเพียงใด 

1.มาตรการเปดเผย

ขอมูลการดำเนินงาน

และการบริการ

ประชาชนใหมีความ

โปรงใส  ตรวจสอบได 

สำนักปลัด/กอง

คลัง/กองชาง/กอง

การศึกษา 

1.ผอ.ทกุกอง 

2.นักวิเคราะห ฯ 

3.พนักงานทุกคน 

4.จนท.

ประชาสัมพันธ 

 

ภายในเดือน

มกราคม  2566 

1.แตงตั้งคณะทำงานจัดทำ

คูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน  

2.แตงตั้งคณะทำงานสงเสริม

การใหบริการ ดานการ

เปดเผยหรือการใหขอมูลแกผู

มาติดตอหรือรับบริการ 

3.จัดทำคูมือการรับบริการ   

4.ประชาสัมพันธคูมือการรับ

บริการ 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

ติดตามและประเมินผลการ

จัดทำคูมือ  การสงเสริม

การใหบริการ  การเปดเผย

ขอมูล  การประชาสัมพันธ 

2.รายงานผลใหผูบริหาร

ทราบ 

   

 

 

 

รายไตรมาส 

1.จัดทำคูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน  

2.สงเสริมการใหบริการ ดาน

การเปดเผยหรือการใหขอมูล

แกผูมาติดตอหรือรับบริการ 

3.จัดทำคูมือการรับบริการ   

4.ประชาสัมพันธคูมือการรับ

บริการ 

2 ประสิทธภิาพ

การส่ือสาร 

E7 หนวยงานที่

ทานตดิตอ มีการ

เผยแพรผลงาน

หรือขอมูลที่

สาธารณชนควร

รับทราบอยาง

ชัดเจน มากนอย

เพียงใด 

1.มาตรการเผยแพร

ขอมูลของหนวยงานใหมี

ความโปรงใส  ตรวจสอบ

ได 

สำนักปลัด/กอง

คลัง/กองชาง/กอง

การศึกษา 

1.ผอ.ทุกกอง 

2.นักวิเคราะห ฯ 

3.พนักงานทุกคน 

4.จนท.

ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

ภายในเดือน

มกราคม  2566 

1.แตงตั้งคณะทำงานเผยแพร

ขอมูลของหนวยงานใหเขาถึง

งาย ไมซับซอน  

2.เพ่ิมชองเผยแพรให

หลากหลายในทุกส่ือ 

3.อำนวยความสะดวกในการ

เขาใชงาน 

4.จัดทำคูมือวิธีการใชชองทาง

เผยแพรผลงาน 

 

 

 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

ติดตามประเมินผลการ

เผยแพรขอมูลของ

หนวยงาน  

2.เพ่ิมชองเผยแพรในทุก

ส่ือ 

3.อำนวยความสะดวกใน

การเขาใชงาน 

4.จัดทำคูมือวิธีการใช

ชองทางเผยแพรผลงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รายไตรมาส 

1.เผยแพรผลงานผานเว็บไซต  

เฟซบุค  ปายประชาสัมพันธ  

กลุมไลน  อินสตาแกรม  

ปฏิทินประจำป 

2.จัดทำคูมือการใชชองทาง

การเผยแพรผลงาน 



ลำดับ

ที่ 

ตัวชี้วัดการ

ประเมิน  

EIT 

หัวขอยอยการ

ประเมิน 

 

การกำหนดแนวทาง  ฯ  

หรือมาตรการเพ่ือ

ขับเคลื่อน  ฯ ตามขอ  

O42 

(1)ผูรับผิดชอบ

หรือผูที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

กำหนดแลว

เสร็จ 

(2)การกำหนดขั้นตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติ 

(3)แนวทางการกำกับ

ติดตามใหนำไปสูการ

ปฏิบัติ 

ยังไม

ดำเนินการ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

(4)การรายงานผลการ

ดำเนินการ 

3 การปรับปรุง

การทำงาน 

E14 หนวยงานที่

ทานตดิตอ เปด

โอกาสให

ผูรับบริการ ผูมา

ติดตอ หรือผูมี

สวนไดสวนเสีย 

เขาไปมีสวนรวม

ในการปรับปรุง

พัฒนาการ

ดำเนินงาน/การ

ใหบริการของ

หนวยงานไดดีขึ้น 

มากนอยเพียงใด 

1.มาตรการสงเสริมให

บุคคลภายนอกมีสวน

รวมในการดำเนินงาน

ตามภารกิจ 

สำนักปลัด 

1.ผอ.ทุกกอง 

2.นักวิเคราะห ฯ 

3.เจาพนักงาน

ธุรการ 

4.นักพัฒนาชุมชน 

5.นวก.เกษตรฯ 

6.จนท.

ประชาสัมพันธ 

 

ภายในเดือน

มกราคม  2566 

1.แตงตั้งคณะทำงานการ

สงเสริมใหบุคคลภายนอกมี

สวนรวมในภารกิจของ

หนวยงานทุกโครงการ 

2.จัดทำชองทาง

ประชาสัมพันธการมีสวนรวม

ในภารกิจงานตาง  ๆ 

3.รายงานผูบริหาร 

1.แตงตั้งคณะทำงานกำกับ

ติดตามและรายงานผลใน

ทุกโครงการที่

บุคคลภายนอกมีสวนรวม 

2.รายงานผลใหผูบริหาร

ทราบ 

   

 

 

 

รายไตรมาส 

1.การสงเสริมให

บุคคลภายนอกมีสวนรวมใน

ภารกิจของหนวยงานทุก

โครงการ 

2.จัดทำชองทางประชาสัมพันธ

การมีสวนรวมในภารกิจงาน

ตาง  ๆ 

3.รายงานผูบริหาร 

 



องคประกอบท่ี  1  แสดงความกาวหนาหรือผลการดำเนนิการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน  ตามขอ  O42  ไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม  โดยมขีอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ลำดับ

ที่ 

ตัวชี้วัดการ

ประเมิน  

OIT 

หัวขอยอยการ

ประเมิน 

 

  การกำหนดแนวทาง  

ฯ  หรือมาตรการเพ่ือ

ขับเคลื่อน  ฯ ตามขอ  

O42 

(1)ผูรับผิดชอบ

หรือผูที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

กำหนดแลว

เสร็จ 

(2)การกำหนดขั้นตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติ 

(3)แนวทางการกำกับ

ติดตามใหนำไปสูการ

ปฏิบัติ 

ยังไม

ดำเนินการ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

(4)การรายงานผลการ

ดำเนินการ 

1 การ

ปรับปรุง

การทำงาน 

O11 รายงาน

การกำกับ

ติดตามการ

ดำเนินงาน

ประจำป รอบ 

6  

1.มาตรการ

ตรวจสอบการบันทึก

ผลการดำเนินงาน  

OIT  ใหมีความ

โปรงใส 

สำนักปลัด 

1.นักวิเคราะห 

ฯ 

 

ภายในเดือน

มกราคม  2566 
1.เพิ่มตารางแสดงผลการ

ดำเนินงานประจำป  ใหมี

ความละเอียด  ครอบคลุม

ทุกองคประกอบที่ตอง

เปดเผยตามตัวช้ีวัด 

1.ตรวจสอบเอกสาร

กอนการบันทึกลง

ระบบเว็บไซตและ

ระบบไอทีเอ 

2.รายงานผลการ

ตรวจสอบใหผูบริหาร

ทราบ 

   

 

 

 

รายไตรมาส 

1.จัดทำตารางแสดงผล

การดำเนินงานประจำป  

ใหมีความละเอียด  

ครอบคลุมทุก

องคประกอบที่ตอง

เปดเผยตามตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 


