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เอกสารแจ้งเวียน 

 

เพื่อขอความร่วมมือด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ปีงบประมาณ 2564 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

อ าเภอทา่วุ้ง จังหวัดลพบุรี  
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ค าน า 

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment- ITA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมิน ได้รับทราบผลการ
ประเมินแนวทางการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Govrnance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล  

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยน าผลจากรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 มาจัดท าเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.เขาสมอคอน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานย่อยภายใน อบต.เขาสมอคอน ได้
ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกกับ
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน พร้อมทั้งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป  

         

       องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
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สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      5 – 10 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    11 – 13 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  
----------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  

transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการ
ประเมินแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) ไดก้ าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดการป้องกัน
ประเด็นเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่า
ทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิ งรุกก็จะท าให้การทุจริตใน
ภาพรวมของประเทศลดลงได้ในท่ีสุด 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.05 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ A  
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 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.28 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  84.37 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  86.47 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.15 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  86.25 
 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  80.97 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  72.98 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  73.86 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  96.00 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  100.00 
  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่   
              1. ดัชนีควำมโปร่งใส  

    2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด  
    3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  
    4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
    5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ส าหรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT)  

3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) 
          ส ำหรับแบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT) ใช้ประเมินในดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยจะจัดเก็บข้อมูล
จำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนที่มีอำยุกำรท ำงำนมำกกว่ำ 1 ปี ด้วยจ ำนวนและสัดส่วนที่มีลักษณะควำมเป็น 
ตัวแทนทีเ่หมำะสมของแต่ละหน่วยงำน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
      จากผลคะแนนของการประเมินปีงบประมาณ 2563 สามารถสรุปผลและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
ด้าน OIT แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment:) มีตัวชี้วัด  2 รายการ ดังนี้  
 1. การปอ้งกันการทุจริต   ผลคะแนนที่ได้  100  ผ่านเกณฑ์ 
 2. การเปิดเผยข้อมูล   ผลคะแนนที่ได้  96.00  ผ่านเกณฑ์ 
 ในแต่ละตัวชี้วัดมีทั้งที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับดี (GOOD) 
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตที่ดี แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานและมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ด้าน IIT  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  มีตัวชี้วัด 5 รายการ ดังนี้    
1. การปฏิบัติหน้าที่     ผลคะแนนที่ได้ 92.28  ผ่านเกณฑ์  
2. การใช้งบประมาณ   ผลคะแนนที่ได้ 84.37  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
3. การใช้อ านาจ   ผลคะแนนที่ได้ 86.47  ผ่านเกณฑ์ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผลคะแนนที่ได้ 85.15  ผ่านเกณฑ์ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ผลคะแนนที่ได้ 86.25  ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น มีบางส่วนไม่ม่ันใจในการใช้งบประมาณ 
ความคุ้มคา่ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์  
 

ด้าน EIT แบบส ำรวจควำมคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and 
Transparency Assessment)  มีตัวชี้วัด 3 รายการ ดังนี้  

1. คุณภาพการด าเนินงาน  ผลคะแนนที่ได้ 80.97  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
2. การปรับปรุงการท างาน  ผลคะแนนที่ได้  73.86  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
3. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ผลคะแนนที่ได้ 72.98  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในแต่ละตัวชี้วัดมีคะแนน 
ต่ ากว่าร้อยละ 90 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันคุณภาพ
การด าเนินงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
คุณภาพการด าเนินงาน 1.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึด

หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
2. การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
เสีย อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง หรือ
บิดเบือนข้อมูล 

1. มีการพัฒนาการบริการสร้างมาตรฐาน
ที่เท่าเทียมกัน เช่นการจัดให้มีบัตรคิว  
2. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอน
การให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
3. ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
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การปรับปรุงการท างาน 1.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน 
2.การปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
รวดเร็ว 

1. จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอก
สถานที่ หรือการปรับขยายเวลาการ
ให้บริการในช่วงพักเท่ียง 
2.ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการมาก
ขึ้น 
3. น าเทคโนโลยีมาใช้ เช่นโทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต ในการด าเนินงาน/การลด
ขั้นตอนการให้บริการ 
4.จัดตั้งคณะท างาน ผู้บริหารและ
บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการท างาน 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1.เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายเข้าถึงง่าย เป็น
ปัจจุบัน 
2. จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการส่งค าติ
ชม หรือแสดงความคิดเห็น 

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
และช่องทางให้ผู้รับบริการส่งค าติชม หรือ
แสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
หลากหลายเข้าถึงง่าย เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ 
ฯลฯ   
 

 
ข้อเสนอแนะ 
จากเป้าหมาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปี 2563 ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
พบว่า  

โดยผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้ผลคะแนนดีขึ้น คือ 
หน่วยงานต้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลลงบนเว็ปไซต์ไหลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบการท างาน 
สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร เพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติง่านอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานให้บริการได้โดยสะดวก  

ข้อแนะน าในการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

1. การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน 
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ 
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e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา 
ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็ปไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

2. การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ 
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นน าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็ปไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

………………………………………………………………… 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการด าเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

……………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ซึ่งได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการขยายขอบเขตและพัฒนาการ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ รวมทั้งได้ถูกน าไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21  การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

โดยในระยะแรก(พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมิน 
ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

  ส าหรับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงใช้แนวทางการประเมิน
เช่นเดียวกับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยจ าแนกตัวชี้วัดการประเมินออกเป็น 
10 ตัวชี้วัด ซึ่งในตัวชี้วัดที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงานใน 2 ประเด็น คือ 1 . การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ 2. มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริตการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ  

  การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยป้องกัน
การทุจริตและแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาการด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
เขาสมอคอน ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  2.2. เพ่ือให้บุคคลากรได้ยึดมั่นในผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
  2.3 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เป็นองค์กรคุณธรรม มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้
 

3. ผู้รับผิดชอบ 

  ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
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4. ค านิยาม  

  4.1 คุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นและเชื่อมั่นในความถูกต้อง โดยรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมที่
ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ 

  4.2 ความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส  

จากการประชุมของ คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง เมื่อวันที่  14  มกราคม  
2564  โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบต.เขาสมอคอน พิจารณา
แล้วเห็นว่า ควรก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
ดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

1.มาตรการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงาน 
 

- เพ่ิมช่องทางการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของ อบต.
เขาสมอคอน 

 

1. พัฒนามาตรฐานการบริการ 
โดยแสดงแผนผัง ขั้นตอน 
ระยะเวลาที่รับบริการในแต่ละ
งานบริการ  
2.จัดท าหนังสือเวียนแจ้งก าชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนด 

3. เปิดเผยรายงานผลและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานและน าขึ้นเผยแพร่
บนเว็ปไซต์รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
ถึงช่องทางการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ ของ อบต.เขา
สมอคอน  

ทุกส่วน
ราชการ 

ม.ค – ก.ย.64
  

รายงานผลการ
ด าเนินงานในการ
ประชุม รอบ เม.ย. 64 

,ก.ย.64 

2.มาตรการปรับปรุงการ
ท างาน 

- แนวทางการปฏิบัติงาน
หรือข้อก าหนดด้าน
จริยธรรมของข้าราชการ 
 

- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

1.จัดชุดบริการให้บริการนอก
สถานที่ เช่น จัดเก็บภาษบี ารุง
ท้องที่ , ค่าน้ าประปา 

2. จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้าน
ต่าง ๆ  
3. จัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การท างาน 

ทุกส่วน
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค – ก.ย.64
  

บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานรอบเดือน 



 
13 

 

 
 

 

4. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
5. จัดท าประกาศมาตรการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเพื่อสร้างความโปร่งใส
และแจ้งเวียนให้พนักงานทุกท่าน
ทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อหลักของหน่วยงานให้
ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

6. จัดท าคู่มือการปฏิบัติของ
พนักงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

 
 

 

3.มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการ
เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
และเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน 

- สร้างการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.เขาสมอคอน ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น Line ,facebook 
2. ให้ทุกส่วนราชการมอบหมาย
บุคคลากร เป็น admin เพ่ือท า
หน้าที่ในการน าเข้าข้อมูล/
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็ปไซต์   
3. ก าหนดรอบการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็ปไซต์  
4. จัดรูปแบบเว็ปไซต์ของ
หน่วยงานให้น่าสนใจ เข้าถึง
ข้อมูลได้ ไม่ซับซ้อน  
5. จัดท าช่องทางให้บุคลากรและ
สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือ
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

6. แจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์
ให้ทุกส่วนราชการ ทราบถึงช่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็นบน
หน้าเว็ปไซต์ 
7. ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่
ติดต่อกับบุคคลภายนอกแจ้ง
ช่องทางในการแสดงความ
คิดเห็น และขอให้เข้ามาแสดง
ความคิดเห็นในช่องทางดังกล่าว 

ทุกส่วน
ราชการ 

ม.ค- ก.ย.64 รายงานทุก 6 เดือนใน
การปรับปรุงข้อมูล 
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