
รายงานผลการดําเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และไดกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไดมีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑. มาตรการ 
“ยกระดับ
คุณภาพการ
บริการ
ประชาชน” 

1. จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
แสดงขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับหลัก
เกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา  
คาใชจาย เอกสาร หรือหลักฐานท่ี
ใชประกอบคําขอ สถานที่ให
บริการ  
2. ประชาสัมพันธคูมือสําหรับ
บริการประชาชน ใหประชาชน
ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ 
ขั้นตอนดําเนินการ 
3. จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ 
ตามความจําเปนและเหมาะสม 
๔. การใชระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
โปรงใส และไดมาตรฐาน 
7. จัดทําแบบประเมินผลความพึง
พอใจของผูมาขอรับบริการ 

ทุกสํานัก/
กอง 

๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

1. องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไดจัดทําคูมือ
สําหรับประชาชน แสดงขอมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับหลัก
เกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการใหบริการ
ประชาชน 
2. องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไดประชาสัมพันธ
คูมือสําหรับบริการประชาชน ใหประชาชนทราบ
เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนดําเนินการ 
3. กรณทีี่มีผูมาใชบริการมากองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ไดจัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจํา
เปนและเหมาะสม 
๔. องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์มีการใชระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โปรงใส และไดมาตรฐาน 
 

   รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ 



-๒- 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๒. มาตรการ  
“จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติ
ราชการ” 

1. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติ
ราชการของทุกสวนราชการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบล 
ระหวางหัวหนาสวนราชการกับ
ผูบริหาร ที่มีการปฏิบัติราชการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
2. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของทุกสวนราชการเสนอผูบริหาร
ทราบ 
3. ประชาสัมพันธพรอมแจงให
ทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 
 

ทุกสํานัก/
กอง 

๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑. องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไดจัดทําขอตกลง
ในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการภายในองค
การบริหารสวนตําบล ระหวางหัวหนาสวนราชการกับ
ผูบริหาร ที่มีการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบา
นเมืองที่ดี 
2. ผูรับผิดชอบงานบุคลไดรายงานผลการดําเนินงาน
ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการ
เสนอผูบริหารทราบประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ และรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม ขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของทุกสวน
ราชการภายในองคการ
บริหารสวนตําบล 

 
 
 
 
 



-๓- 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๓. มาตรการ  
“ใหความรวมมือ
กับหนวย
ตรวจสอบที่ได
ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่  
เพ่ือการ
ตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติ
ราชการขององค
การบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ”์ 
 

1. ทุกสานัก/กอง ใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบ จากหนวย
ภาครัฐและองคกรอิสระ ที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
2. ปฏิบัติตามขอทักทวง ของ
หนวยตรวจสอบ ตามระเบียบ 
กฎหมายภายในกําหนด 

ทุกสํานัก/
กอง 

๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

ทุกสานัก/กอง มีการใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบ จากหนวยภาครัฐและองคกรอิสระ ที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ไดเปนอยางดี 

-ไดรับความรวมมือในการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ จาก
หนวยงานภาครัฐ และองคกร
อิสระ 

 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๔. มาตรการ 
“ดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรอง
เรียน กรณมีี
บุคคลภายนอก 
หรือประชาชน
กลาวหาเจาหน
าที่  
 ขององคการ
บริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ ์ว
าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน
าที่โดยมิชอบ” 

1. กําหนดชองทางการรองเรียน แจ
งเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและ
วิธีการคุมครองผูใหขอมูล  
2. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนว
ามีมูลและเขาองคประกอบความผิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
3. แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จ
จริง หรือสอบสวนทางวินัย กรณีมีเจ
าหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดย มิชอบ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ ผูกระทําผิด ของ
เจาหนาที่โดยเจตนาทุจริต และ
ประพฤติมิชอบโดยใหประชาชน มีส
วนรวมในการแจงเบาะแสในเว็บไซต 
Webbourd) 
6. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียน
ทราบผลและความคบืหนาของการดา
เนินการภายใน15วัน 

สํานักปลัด ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

1. องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนดช
องทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุ
มครองผูใหขอมูลผานทางเว็บไซต 
2. องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ได
ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางใน
การพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองค
ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือไม 
3. หากมีมูลการกระทําความผิดองคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสดิ์จะดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง หรือสอบสวน
ทางวินัย กรณมีีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดย มิชอบ 

1. เรื่องรองเรียนของเจ
าหนาที่ที่มีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง 
2. ภาคประชาชนมี
บทบาทในการเฝาระวัง 
และติดตาม ตรวจสอบการ
ทํางานของเจาหนาที่ 



-๕- 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๕. มาตรการ 
“เผยแพรขอ
มูลขาวสารท่ี
สําคัญและ
หลากหลาย” 

1. จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภท 
ตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งใน
และนอกพื้นที่ ไดแก 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวด
ราคา สัญญาซื้อขาย และสัญญา
จาง 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมสภาทองถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 
2. สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใชบริการศูนยข
อมูลขาวสาร 

สํานักปลัด ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไดจัดใหมีขอมูล
ขาวสารประเภท ตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและ
นอกพ้ืนที ่ผานทางเว็บไซต /เว็บบอรด/เฟสบุคของ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

1. จํานวนขอมูลขาวสารท่ีได
รับการเผยแพร 
2. ประชาชนไดรับรูขอมูลข
าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ 
3. ประชาชนมีโอกาสได
ตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ทํา
ใหลดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ มีความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน 

 



-๖- 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๖. มาตรการ 
“จัดใหมีชองทาง
ที่ประชาชนเข
าถึงขอมูลขาวสา
รขององคการ
บริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ”์ 

จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน ไดแก 
- บอรดหนาที่ทําการ อบต.สุข
สวัสดิ์ และตามหมูบาน 
- ศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.สุข
สวัสดิ ์มีเจาหนาที่ใหบริการ
ประจําและใหประชาชนสืบคนได
เอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงาน
ประจําป 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บ
บอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 
 

 ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไดดาํเนินการจัดใหมี
และเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน ไดแก 
- บอรดหนาที่ทําการ อบต.สุขสวัสดิ์ และตามหมูบาน 
- ศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.สุขสวัสดิ์ มีเจาหนาที่ให
บริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผล
การดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

1. จํานวนชองทางในการเผย
แพรขอมูลขาวสารของหนวย
งาน 
2. ประชาชนไดรับรูขอมูลข
าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ 

 
 
 
 



-๗- 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๗. มาตรการ 
“กําหนด
ขั้นตอน/
กระบวนการ
เรื่องรองทุกข/ร
องเรียนองคการ
บริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ”์ 

จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และ
ชองทางในการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียน/รองเรียนการจัดซื้อ - 
จัดจาง และการแจงเบาะแสการ
ทุจริต ดังนี ้
- ตูรับฟงความคิดเห็นติดตั้งไวณ 
หนาที่ทําการ อบต.สุขสวัสดิ์ 
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์
(www.suksawad.go.th) หัวขอ 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรอง
เรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ/คูมือการรองเรียน/รองทุกข 
- ผานทางเว็บไซตองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ( 
www.suksawad.go.th) หัวขอ 
รับเรื่องรองเรียน 
- ผาน facebook องคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

สํานักปลัด ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไดจัดทําขั้นตอน
กระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียน/รองเรียนการจัดซื้อ - จัดจาง และการแจ
งเบาะแสการทุจริต ดังนี้ 
- ตูรับฟงความคิดเห็นติดตั้งไวณ หนาที่ทําการ อบต.
สุขสวัสดิ ์
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
(www.suksawad.go.th) หัวขอ แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/คู
มือการรองเรียน/รองทุกข 
- ผานทางเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
( www.suksawad.go.th) หัวขอ รับเรื่องรองเรียน 
- ผาน facebook องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน 
กระบวนการ และแสดงความ
คิดเห็นผานชองทางในการรับ
เรื่องรอง ทุกข/ 
รองเรียน/รองเรียนการจัดซื้อ - 
จัดจาง และเรื่องทุจริต 

 
 



-๘- 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๘. มาตรการ  
“สงเสรมิสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร” 

1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวของ เพ่ือใหสมาชิกสภา องค
การบริหารสวนตําบล ใชสําหรับ
การประชุมสภาองคการบริหารส
วนตําบล 
2. การใหความรูแกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เก่ียว
กับขอบังคบัการประชุมสภาทอง
ถิ่น และ การตั้งกระทูถาม ผู
บริหารทองถิ่นเก่ียวกับขอเท็จจริง
หรือนโยบายอันเก่ียวกับงานใน
หนาที่ของผูบริหารทองถ่ิน 
 
 

สํานักปลัด ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

สํานักปลัดไดมีการจัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหสมาชิกสภา องคการบริหารสวน
ตําบล ใชสําหรับการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

1. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจ
บทบาทหนาที่ และรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ
ายบริหาร 
2. การปฏิบัติงานตางๆ มีความ
โปรงใส ตรวจสอบได  

 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๙. มาตรการ  
“การสงเสริม
และพัฒนา
เครือขายดาน
การปองกันการ
ทุจริต” 

1. เผยแพรประชาสัมพันธหลักการแนวความคิด
เก่ียวกับการตอตานการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบผานทาง  
เวทีประชาคม ปายประชาสัมพันธหนาที่ทํากา
รองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์และทางเว็บ
ไซตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
www.suksawad.go.th 
2. แตงตั้งตัวแทน ชุมชน (หมูบาน) ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานศึกษา ภาคประชาสังคม และ
ประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีส
วนรวมในการบริหารราชการของ องคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ในการรวมคิด รวม
พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวม
รับผิดชอบ รวมตรวจสอบ เพ่ือปองกันการทุจริต 
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให
กับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต 

สํานักปลัด ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑. ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
หลักการแนวความคิดเก่ียวกับการ
ตอตานนการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบผานทาง  
เวทีประชาคม ปายประชาสัมพันธ
หนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ ์และทางเว็บไซตองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
www.suksawad.go.th 
๒. ไดมีการสงเสริมสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกใหกับเครือขายใน
การรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

1. ประชาชนไดรับทราบ
หลักการแนวความคิดเก่ียวกับ
การตอตานการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
2. เกิดแกนนําแนวรวมและ
เครือขายในการรักษาผลประโย
ชนขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ ์
3. ทุกภาคสวนมีความรูกอให
เกิดจิตสํานึกและตระหนัก
เก่ียวกับปญหาการทุจริต 
4. เกิดความรวมมือรวมใจใน
การปองกันการทุจริตในพ้ืนที่
องคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ ์

 
 



 

 



 

 

“การดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 


