
 
 

มาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ 
 

ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

 

การตดิตามผล 

1.การปรับปรุงระบบ
การท างาน และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายใต้แนวทาง     
“Smart Bannoi”  

1.จัดท าศูนย์ Smart Bannoi 
2.จัดท าค าสัง่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ าศนูย์ฯ 
3.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
Smart Bannoi ให้มีความรู้
ครอบคลุมทุกงานบริการ 
4.จัดท าค าสัง่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพนัธ์ประจ าหมู่บา้น 
5.ด าเนินการประชาสัมพันธ์งาน
ต่าง ๆ ของ อบต.ผ่านทีป่ระชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้าน และจดัส่ง
หนังสือประชาสัมพนัธป์ระจ าเดอืน
ไปยังประชาชนทางไปรษณีย์ 
6.เปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ ผา่นระบบการประเมนิ
ความพึงพอใจ 
 

ส านักปลัด อบต. ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

1.ค าสั่งจัดตั้งศนูย ์
Smart Bannoi 
2.ค าสั่งแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ า
ศูนย์ฯ 
3.ค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพนัธ์
ประจ าหมู่บา้น 
4.รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/ผลการ
ประเมินความพงึ
พอใจของประชาชน 
5.สถิติการ
ให้บริการ 
6.หนังสือ 
ประชาสัมพนัธ ์

2. การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของ 
อบต. 

1.แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน และ
ประชาชนเป็นกรรมการหรือ
คณะท างาน ในการด าเนนิงาน  
ต่าง ๆ ของ อบต. เช่น 
-คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
-คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน 
-คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
-คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
-คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  
-คณะกรรมการ สปสช. 
2.จัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างาน ในการด าเนนิงาน
โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามและ
ประเมินผล 

ส านักปลัด อบต. 
กองคลัง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

1.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะท างาน 
2.รายงานการ
ประชุม 
3.รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ 
 

ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

 

การตดิตามผล 

3.การเพิ่มคุณภาพ
การด าเนินงาน 

1.มอบหมายให้พนักงานทุกคน
จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานตาม
ภารกิจหน้าที่ของตนเอง 
2.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้
ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์
ของ อบต. 
3.ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
เป็นตัวชี้วดัในการประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคน 
 

ส านักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

ภายในเดือน
มีนาคม 2566 

1.คู่มือการปฏิบัติงาน 
2.การเผยแพร่คู่มือฯ 
3.ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ 

4.การเปิดเผยข้อมูล 
ที่ส าคัญและ
หลากหลาย 

1.จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะท างาน
ส าหรับการประเมิน  ITA 
2.คณะท างานจัดท าและเผยแพร่
ข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ 
ให้ครบถ้วนทุกประเด็นการประเมิน
ทางเว็บไซต์ของ อบต. 
3.ติดตามและประเมินผล 
 

ส านักปลัด อบต. 
กองคลัง 

เดือนกุมภาพันธ์ 
–พฤษภาคม 

2566 

1.ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะท างาน 
2.การเผยแพร่ข้อมูล 
3.ผลการประเมิน ITA 

 
 
 

 
 

 



รายงานผลการด าเนนิการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

  ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
และได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผล 
การด าเนนิการ 

ข้อเสนอแนะ 

1.การปรับปรุงระบบการท างาน
และการเพิ่มประสทิธิภาพ    
การสื่อสารภายใต้แนวทาง 
“Smart Bannoi” 

1.จัดท าศูนย์ Smart Bannoi 
2.จัดท าค าสัง่แต่งตั้งเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานประจ าศูนยฯ์ 
3.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ Smart Bannoi        
ให้มีความรู้ครอบคลุมทุกงานบรกิาร 
4.จัดท าค าสัง่แต่งตั้งเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธป์ระจ า
หมู่บ้าน 
5.ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของ อบต.     
ผ่านที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน และจัดส่งหนังสือ
ประชาสัมพนัธ์ประจ าเดือนไปยงัประชาชนทางไปรษณีย์ 
6.เปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ
การประเมินความพงึพอใจ 

ส านักปลัด 
อบต. 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

1.ออกค าสั่งจัดตั้งศนูย ์Smart Bannoi 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
ประจ าศนูย์ฯ 
3.ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพนัธ์ประจ าหมู่บา้น 
4.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 
5.เจ้าหน้าที่ประจ าศูนยฯ์ ให้บริการ
ประชาชนครอบคลุมทุกงานบรกิาร      
ณ ศูนย์ Smart Bannoi 
6.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธด์ าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์งานตา่ง ๆ ของ อบต.  
ผ่านที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน 
และจัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์
ประจ าเดือนไปยังประชาชนทางไปรษณีย์ 
7.จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ  
ของประชาชน 
 
 

-ควรจัดให้มีการ
อบรมและประเมิน
ความรู้และ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าทีป่ระจ า
ศูนย์อย่างสม่ าเสมอ 
 
-น าข้อเสนอแนะ 
ของประชาชนมาใช้
ในการปรับปรุง
ระบบการท างาน
และการสื่อสาร   
เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของ
ประชาชนให้ได้มาก
ที่สุด 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผล 
การด าเนนิการ 

ข้อเสนอแนะ 

2.การเปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ของ อบต. 

1.แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนเป็นกรรมการ
หรือคณะท างาน ในการด าเนนิงาน  ตา่ง ๆ ของ อบต. 
เช่น 
-คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
-คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
-คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
-คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
-คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  
-คณะกรรมการ สปสช. เปน็ต้น 
2.จัดประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน ในการ
ด าเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีส่วนร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนนิการ ร่วมติดตามและ
ประเมินผล 

ส านักปลัด 
อบต. 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

1.ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ 
คณะท างาน 
2.ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างาน ก่อนและหลังการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม 
 
 

-ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะท างาน จาก
ผู้แทนหน่วยงาน    
ที่มีความรู้ 
ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับงานนั้น ๆ 
 
-ควรน าความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ  
ของประชาชนมาใช้ 
ในการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมในครั้ง 
ต่อ ๆ ไป 
 

3.การเพิ่มคุณภาพ 
การด าเนินงาน 

1.มอบหมายให้พนักงานทุกคนจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน
ตามภารกิจหน้าที่ของตนเอง 
2.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบ
ผ่านเวบ็ไซต์ของ อบต. 
3.ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลา   
ที่ก าหนดเป็นตวัชี้วัดในการประเมินผลการปฏบิัติราชการ
ของพนักงานทุกคน 

ส านักปลัด 
อบต. 

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 

ภายในเดือน
มีนาคม 
2566 

1.จ าท าคู่มือการปฏิบัตงิานตามภารกิจ 
2.การเผยแพร่คู่มือฯ ผ่านเว็บไซต์ของ 
อบต. 
3.ประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด 

-ปรับปรุงคู่มือ    
การปฏิบัติให้มีความ
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนั 

 



 
 

มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผล 
การด าเนนิการ 

ข้อเสนอแนะ 

4.การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ
และหลากหลาย 

1.จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานส าหรับการประเมิน  ITA 
2.คณะท างานจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชน     
  ควรทราบ 
ให้ครบถ้วนทุกประเด็นการประเมินทางเว็บไซต์ของ อบต. 
3.ติดตามและประเมินผล 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

กองคลัง 

เดือน
กุมภาพันธ์ –
พฤษภาคม 

2566 

1.ออกค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างาน 
2.จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลทีป่ระชาชน
ควรทราบอย่างครบถ้วน 
3.ติดตามผลการประเมิน ITA 

-ควรน าผลการ
ประเมิน ITA มาใช้  
ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนนิงาน
ของ อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


