
มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจำป พ.ศ. 2564 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
1. การเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชจายงบประมาณใหบุคลากรทราบ เชน แผนการใช 
จายงบประมาณประจำป ความคืบหนา ความคุมคา หรือประโยชนที ่จะเกิดขึ ้นโดยเฉพาะ 
โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

1. จัดทำมาตรการในการ เผยแพร
ข อม ูลท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับ การใช จ าย
งบประมาณ  
2. เผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวของ กับการใช
จายงบประมาณให บุคลากรทราบ 

 
 

กองคลัง 

2. มีระบบ และชองทางการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการในรูปแบบที่งาย และสะดวก 
ในการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากรของหนวยงานที่มีตอผู ที่มารับการ
ใหบริการ เชน ผานทางหมายเลขโทรศัพท สื่อออนไลนของหนวยงาน เว็ปไซตของหนวยงาน 
เปนตน 

1. การประเมินความพึงพอใจ ของผูมา
ติดตอหรือรับบริการ ณ จุดบริการใน
รูปแบบท่ีงาย และสะดวก  
2. รายงานผลการประเมินให ผูบริหาร
ทองถิ่นไดรับทราบ อยางนอยปละ 2 
ครั้ง  
3. เผยแพรผลการประเมิน ความพึง
พอใจใหบุคลากร ภายในหนวยงาน 
และ สาธารณชนรับทราบ 

 
 
 
 

สำนักปลัด อบต. 

3. จัดทำแผนผังแสดงขั ้นตอน/ระยะเวลาใหบริการประชาชน และระบุผู ร ับผิดชอบงาน 
ใหบริการในทุกกระบวนงานใหทราบโดยเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบผาน ชองทาง
ท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต ส่ือสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย 
หอกระจายขาว ฯลฯ 

1. จ ั ดทำแผนผ ั ง แสดงข ั ้ นตอน/
ระยะเวลาใหบริการประชาชน และ
ระบุผู รับผิดชอบงานใหบริการในทุก
กระบวนงาน 
2. เ ผ ย แ พ ร  ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ  ใ ห  
ประชาชนทราบผ  านช  อ งทาง  ท่ี
หลากหลาย เชน เว็บไซต สื ่อสังคม
ออนไลน   บอร ด  ประชาส ัมพ ันธ  
จดหมายข  าว  เส ี ย งตามสาย  หอ
กระจายขาว ฯลฯ 

 
 
 
 
 

ทุกสวนราชการ 

 



2 
 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
4. มีระบบ และชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองใน 
การแกไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติ และใหบริการโดยไมเปนธรรม เชน ผานทางหมายเลข 
โทรศัพท ส่ือออนไลนของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงาน เปนตน 

1. จัดทำระบบ และชองทางการรับ
เรื ่องรองเรียน กรณีบุคลากร เลือก
ปฏิบัติ และใหบริการโดย ไมเปนธรรม 
เชน ผานทาง หมายเลขโทรศัพท ส่ือ
ออนไลน ของหนวยงาน เว็บไซตของ 
หนวยงาน 

 
 

สำนักปลัด อบต. 

5. ช่ืนชม และยกยองบุคลากรท่ีบริการประชาชนตามมาตรฐานของหนวยงานท่ีกำหนดไว และ
ดำเนินการกบับุคลากรท่ีใหบริการโดยเลือกปฏิบัติ และไมเปนธรรม เชน การตักเตือน ภาคทัณฑ 
เปนตน 

1. กำหนดแนวทางในการชื่นชม และ
ยกยองบุคลากรที ่บริการประชาชน
ตามมาตรฐานของหนวยงานที่กำหนด
ไว  
2. จัดทำมาตรการในการดำเนินการ
กับบุคลากรท่ีใหบริการโดยเลือกปฏิบัติ 
และไม  เป นธรรม เช น  ต ัก เต ื อน 
ภาคทัณฑ 

 
 
 

สำนักปลัด อบต. 

6. ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 1. จัดทำขอมูลการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณการเงิน การ
จัดหาพัสดุ  
2. เ ผยแพร  ข  อ ม ู ล ให  ป ร ะชา ชน 
รับทราบ และตรวจสอบได เชน จุด
บริการ ผานเว็บไซตของ หนวยงาน  
3. จัดทำหนวยประชาสัมพันธ ณ อบต 
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ เผยแพร
บทบาท และอำนาจ หนาท่ีของอบต. 

 
 
 

สำนักปลัด อบต. 

 

 



3 
 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
7. สรางชองทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการที่จะติดตอ 
สอบถามหรือขอขอมูลหรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให 
บริการของ อบต. เชน หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดตั้งศูนยบริการรวม 
กลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น ตูปณ. ของ อบต. การประชุมรับฟงความคิดเห็น ส่ือสังคม ออนไลน 
เปนตน 

1. จัดใหมีทางการสื่อสาร เพื่ออำนวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห  แ ก  ป ร ะ ช า ช น
ผูรับบริการท่ีจะติดตอสอบถามหรือขอ
ขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความ 
คิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงาน/ การ
ใหบริการของ อบต. 

 
 

สำนักปลัด อบต. 

8. เผยแพรผลงาน และขอมูลที่เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตของ 
อบต.และส่ือออนไลน 

1. จัดใหมีการเผยแพรผลงาน และ
ขอมูลที่เปนปจจุบันแกสาธารณชนใน
ชองทางท่ีหลากหลาย เชน หอกระจาย 
ขาว เสียงตามสาย หนวยเคลื่อนที่ จัด
นิทรรศการ ฯลฯ 

 
 

สำนักปลัด อบต. 

9. การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผูมาติดตอ 1. จัดใหม ีเก าอ ี ้รองร ับผ ู มาต ิดตอ
ราชการหรือรับบริการอยางเพียงพอ 
2. มีปายบอกทิศทางหรือตำแหนงใน
การเขาถึงจุด ใหบริการอยางสะดวก
และชัดเจน 
3. จัดทำแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบ
แตละข้ันตอน และชองทางติดตอ 
4. ทำแบบคำรอง และตัวอยางการ
กรอกขอมูล/เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ  
5. มีการบริการนอกเวลา ราชการ 
6. การออกแบบสถานท่ี คน ึงถ ึง ผู
พิการ สตรีมีครรภ และผูสูงอายุ  
7. ใหบริการอินเตอรเน็ตหรือ wifi 

 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด อบต. 
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
 8. ในจุดอันตรายออกแบบใหสามารถ

มองเห็นได 
9. มีแสงสวางเพียงพอ  
10. จัดทำบัตรคิว  
11. จุดคัดกรองผูมาติดตอ 

 
 
 
 
 

10. ระบบบริการเชิงรุก เชน การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บริการในชวงพักเที่ยง จัดตั้งระบบ 
One Stop Service (OSS) 

1. จัดทำระบบบริการเชิงรุก จัดชุด
บริการเคลื่อนที่ใหบริการนอกสถานท่ี
หรือชวงพักเท่ียง 

 
กองคลัง 

11. แลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในหนวยงาน 1. ผูบริหารจัดประชุมความ คิดเห็น
บุคลากรอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
2. เผยแพรประชาสัมพันธ ผล การ
ประชุมใหล ุคลากรและ ประชาชน
ทราบ 

 
 

ทุกสวนราชการ 

12. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงาน และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 1. แจงการดำเนินงานแตละ สำนัก/
กอง ผานทางไลน 

ทุกสวนราชการ 

 


