
 
รายงานการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ 
 

อ าเภอน  ายืน  จังหวัดอุบลราชธาน



 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการ
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้อง

พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

การด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การ
เปิดเผยข้อมูล  
เครื่องมือการ
ประเมิน OIT 
 
-ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 
 ส านักปลัด 

1.เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิดชอบศึกษาท าความเข้าใจ
องค์ประกอบด้านข้อมูลให้เข้าใจและดูแนวทางจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. และจัดท าข้อมูลให้ถูกต้อง 
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทาง
อ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแล้ว
รายงานผู้บริหาร เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนมกราคม 
๒.ผู้บริหารมีการติดตามการด าเนินการทุก
เดือนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา และเผยแพร่บน
เว็บไซต์หน่วยงาน 

  ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

-ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

ส านักปลัด กองคลั ง 
กองช่าง กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข กอง
สวัสดิการ เป็นต้น  

๑ .เจ้ าห น้ าที่ ทุ ก ภ ารกิ จ งาน ต้ อ งด า เนิ น ก าร
ประชาสัมพันธ์งานในภารกิจของตนเองให้ เป็น
ปัจจุบัน ไม่เกิน ๗ วันหลังเสร็จสิ้นแต่ละภารกิจ  
๒.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทาง
อ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
๒.ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินการของหน่วยงาน
บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้อง

พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

การด าเนินการ 

-แผนการด านเนิน
งาน/การบริหาร
งบประมาณ 

ทุกภารกิจงานจัดท า
ข้ อ มู ล ใน ส่ ว น ง า น
ตนเอง และส่งมอบให้
ส านักปลัดรวบรวม 

๑ .เมื่ อข้อบัญ ญั ติ งบประมาณ ด า เนิ นการแล้ ว 
เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงาน วางแผนการด าเนินงานใน
ส่วนงานของตน ให้มีข้อมูลอย่างน้อย โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาที่ด าเนินการ ส่ง
มอบรายละเอียดให้ส านักปลัด  
๒.เจ้าหน้ าที่ แต่ละภารกิจสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน  
๓.เจ้าหน้ าที่ แต่ละภารกิจสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๓.ส านักปลัดรวบรวมเป็นเนื้อหาภาพรวมของ
หน่วยงาน 
๓. รายงานผู้บริหาร 
๔. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทาง
อ่ืนๆ 
 

๑ .เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบจั ดท าแ ผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงานรอบ ๖ 
เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
๔.ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



-๓- 
 

ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้อง

พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

การด าเนินการ 

การปฏิบัติงาน - ทุกภารกิจงานจัดท า
ข้ อ มู ล ใน ส่ ว น ง า น
ตนเอง และส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล บ น
เว็บไซต์ 

-เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงาน จัดท าข้อมูลการมาร
ฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งใดหรืองาน
ใดในส่วนงานตนเองอย่างน้อย ๑ งาน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรณีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับภารกิจใด
ต าแหน่งใดไว้แล้วให้น าคู่มือนั้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ กลุ่มละ ๑ 
ภารกิจ รายงานผู้บริหาร และเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน ภายในเดือนมกราคม  ๒๕๖๖ 
๒ .ผู้ บ ริห ารก ากับ ติ ดตามการด าเนิ นการให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 

ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

การให้บริการ - ทุกภารกิจงานจัดท า
ข้ อ มู ล ใน ส่ ว น ง า น
ตนเอง และส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล บ น
เว็บไซต์ 

๑. เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานต้องจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชนในภารกิจส่วนงานตนเอง
อย่างน้อย ๑ คู่มือ สรุปสถิติการให้บริการใน
ภารกิจงานที่ ให้บริการ รอบ ๖ เดือนของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน รายงานผลการส ารวจ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ใน ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดท าระบบการ
ให้บริการออนไลน์ อย่างน้อย ๑ ภารกิจงานบน
เว็บไซต์หน่วยงาน 
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชนในส่วนงานตนเองอย่างน้อย ๑ 
คู่มือ ภายในเดือนมกราคม 
๒. เจ้าหน้าที่สถิติการให้บริการในภารกิจงานที่
ให้บริการ รอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕- ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 
๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าระบบการให้บริการ
ออนไลน์ อย่างน้อย ๑ ภารกิจงาน บนเว็บไซต์
หน่วยงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
๕.ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 

ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

 
 



 
-๔- 

ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้อง

พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับ
ติดตาม 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

การด าเนินการ 

-การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการพัสดุ  

กองคลัง/งานพัสดุ 
๑ .ก อ ง ค ลั ง  ห รื อ ง า น พั ส ดุ 
ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้ า ง  ห รื อ แผน การจั ดห าพั สดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
และประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุบน
เว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย
เดื อ น ให้ ค รบ ทุ ก เดื อ น ให้ เป็ น
ปัจจุบันแยกรายเดือนแต่ละเดือน
ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันข้อมูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕  
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓ .เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล บ น เว็ บ ไซ ต์
หน่วยงานและช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหา
พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
๒ .เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบด าเนิ นการ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุบนเว็บไซต์หน่วยงาน
ให้ เป็นปัจจุบันในปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนให้ครบ
ทุกเดือนให้เป็นปัจจุบันแยกรายเดือนแต่
ละเดือนให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันข้อมูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

-การจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ 
กองคลัง   /งานพัสดุ 

ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

 
 
 
 



-๔- 
 

ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้อง

พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

การด าเนินการ 

-การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

ส านั กปลัด  งานการ
เจ้าหน้าที่  

๑.เมื่อผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงาน
มี แผน พัฒ นาทรัพยากรบุ คคล ใน
ปี งบประมาณ ปั จจุบั น  เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบต้องมีการจัดท ารายงานผล
การน าน โยบ ายห รือ แผน พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ มีการ
จัดท าข้อมูลสถิติตัวเลขให้เห็นชัดเจน
ในบางนโยบาย เช่น แผนอัตราก าลัง 
ห รื อ ก า รส่ งบุ ค ล าก ร เข้ า รั บ ก าร
ฝึกอบรม  เป็นต้น จัดท ารายงานปี
ปัจจุบันในรอบ ๖ เดือน และจัดท า
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย
หรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรอบปี
ของ 
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
และช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันหรือเผยแพร่แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีผล
ใช้ในปีปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทาง
อ่ืนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลรายงานผลการน า
นโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การ
ปฏิบัติ และสรุปสถิติแผนอัตราก าลัง การบรรจุแต่งตั้ง 
สถิติการจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม ในรอบ ๖ เดือนข้อมูล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖  
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครบทุกหลักเกณฑ์ 
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๕.ผู้บริหารก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการให้ครบทุกกระบวนการขั้นตอนภายใน
ก าหนดและก าชับเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
หน่วยงาน 

ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

 
 
 
 



-๖- 
ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้อง

พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

การด าเนินการ 

เครื่องมือการ
ประเมิน OIT  
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ 
การด าเนินการ    
เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
 
-การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

 
 
กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน ส านักปลัด 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะมี
การด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนที่จะจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
๒.รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการหรือ
กิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับมาตรการ
ที่ก าหนดไว้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
รอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๓.รายงานผู้บริหาร 
๔.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะมีการด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตก่อนที่จะจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการหรือกิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับมาตรการที่ก าหนดไว้ใน
การประเมินความเสี่ ยงการทุ จริต  รอบ ๖  เดือนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
๓.ผู้บริหารก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ให้ครบทุกขั้นตอน และให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

ด า เนิ น ผ ล ง า น ต า ม
มาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

-ม า ต ร ก า ร
ภ า ย ใ น เ พ่ื อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต  
 

ส านักปลัด ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ผล
การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพ่ื อก าหนดมาตรการ ก าหนด เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ วิธีการขั้นตอนการด าเนินการและ
การรายงานติดตามผล  
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการ
ด าเนินการตามมาตรการ ระยะเวลาที่ก าหนด 
๓.รายงานผู้บริหาร 
๔.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือก าหนดมาตรการ ก าหนดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ วิธีการขั้นตอนการด าเนินการและการรายงานติดตามผล
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการด าเนินการตาม
มาตรการ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
๓.ผู้บริหารก ากับติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้ครบทุก
ขั้นตอน และให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

ด า เนิ น ผ ล ง า น ต า ม
มาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

 
 



-๗- 
เครื่องมือการประเมิน EIT 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข/ 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

การด าเนินการ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

 เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน 

 มีช่องทาง
หลากหลาย 

ผู้บริหาร ส านักปลัด ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อให้มีมากกว่า ๑ ช่องทาง และติดต่อได้
สะดวกมากยิ่งข้ึน เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน       
ที่อยู่ส านักงาน เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน    
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
facebookหน่วยงาน ไลน์หน่วยงาน  
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติงบประมาณในส่วนที่ต้องด าเนินการ 
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อกับหน่วยงาน 
ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนเข้าถึงได้ 
 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงาน
สรุปจ านวนช่องทางการติดต่อ
หน่วยงาน    และการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานให้
ผู้บริหารทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 
๑ ครั้ง 
๒. ผู้บริหารก าชับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ติดต่อหน่วยงานในทุกภารกิจงาน 
และก าชับให้เจ้าหน้าที่รายงานผล
การด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

e7 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงาน ๑.เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานต้องด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในภารกิจของ
ตนเองให้เป็นปัจจุบันสม่ าเสมอ 
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓.ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานตามภารกิจ
หน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และช่องทางอ่ืนๆเพ่ือสร้างการรับรู้สู่
บุคคลภายนอกให้มากท่ีสุด 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ทุกภารกิจงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน 
๒.ผู้บริหารก าชับติดตามการ
ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน 

ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

 
 
 



-๘- 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

แก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

การด าเนินการ 

e8 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีช่องทางรับฟัง
ค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

ส านักปลัด งานประชาสัมพันธ์ 
ทุกภารกิจงาน 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดให้มีช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็น ให้หลากหลายช่องทาง 
เช่น กล่องรับความคิดเห็น ณ ที่ตั้ง
ส านักงาน หรือช่องทางรับฟังความคิดเห็น
บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานตนเอง หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ เช่นเมื่อมีการให้บริการใน
ภารกิจใดแล้วให้ผู้รับบริการประเมินความ
พึงพอใจและข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นแก่การ
ให้บริการ  
๒.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
ถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นให้
บุคคลภายนอกรับทราบให้มากท่ีสุด 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นให้บุคคลภายนอกทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 
๒.ผู้บริหารก าชับติดตามให้มีช่องทางในการ
รับฟังความคิดเห็นหรือค าติชมในการ
ให้บริการ และให้เจ้าหน้าที่รายงานผู้บริหาร
ทุก ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน และ
เดือนตุลาคม ของทุกปี 

ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

e9 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

ส านักปลัด ภารกิจอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตอบข้อสัก
ถาม โดยจัดให้มีช่องทางในการตอบข้อ
ซักถามผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน 
โทรศัพท ์หรือไลน์หน่วยงาน 
๒.รายงานผู้บริหารทราบในการด าเนินการ 
๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางถามตอบให้
บุคคลภายนอกทราบอย่างทั่วถึง 

๑.เจ้าหน้าที่รายงานการประชาสัมพันธ์
ช่องทางถามตอบให้ผู้บริหารทราบทุก ๖ 
เดือนภายในเดือนเมษายน และเดือน
ตุลาคม ของทุกปี 
๒.ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่ทุก ๖ เดือนตามก าหนด 

ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

แก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

การด าเนินการ 

e10 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
หรือไม่ 

ส านักปลัด ๑.จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานโดยแยกจากเรื่อง
ร้องเรียนอ่ืนๆ มากกว่า ๑ ช่องทาง 
เช่นทางเว็บไซต์หน่วยงาน ทาง
โทรศัพท์ ทางไปรษณีย์  
๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้บุคคลภายนอก
รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้
ผู้บริหารทราบถึงการประชาสัมพันธ์     
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 
๒.ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ทุกไตรมาส 

ด าเนินผลงานตามมาตรการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 
 

 


