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

ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้อง

พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

การด าเนินการ 

-การบริห ารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ส านักปลัด 
งานทรัพยากรบุคคล 

๑ .เมื่ อผู้ บริหารมีน โยบายเกี่ ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือหน่ วยงานมีแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณปัจจุบัน เจ้าหน้าที่
ผู้ รับผิดชอบต้องมีการจัดท ารายงานผลการน า
นโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการจัดท าข้อมูลสถิติตัวเลขให้เห็นชัดเจนใน
บางนโยบาย เช่น แผนอัตราก าลั ง หรือการส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น จัดท ารายงานปี
ปัจจุบันในรอบ ๖ เดือน และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลรอบปีของ 
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทาง
อ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันหรือเผยแพร่แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
ผลใช้ในปีปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลรายงานผลการ
น านโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การ
ปฏิบัติ และสรุปสถิติแผนอัตราก าลัง การบรรจุ
แต่งตั้ง สถิติการจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม ในรอบ ๖ 
เดือนข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๖  
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครบทุกหลักเกณฑ์ 
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๕.ผู้บริหารก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการให้ครบทุกกระบวนการขั้นตอนภายใน
ก าหนดและก าชับ เจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์หน่วยงาน 

๑.ด าเนินการเผยแพร่นโยบายการ
บริ ห ารท รั พ ยากรบุ คคลของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันเมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2565 
2. จัดท าข้อมูลรายงานผลการน า
นโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไปสู่การปฏิบัติ และสรุป
สถิติแผนอัตราก าลัง การบรรจุ
แต่งตั้ง สถิติการจัดส่งเจ้าหน้าที่
อบรม ในรอบ ๖  เดื อนข้อมู ล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 
30 มีนาคม 2566 
3. จัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลครบ
ทุ กห ลั ก เกณ ฑ์  เมื่ อ วัน ที่  2 1 
พฤศจิกายน 2565  
4. จัดท ารายงานผลการบริหาร
แล ะพั ฒ น าทรั พ ย ากรบุ คค ล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 

 



-๒- 
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 

 
 

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 

๑.จัดท าการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
๒๕๖๖ด าเนินการเมื่อวันที่
22 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.
2566 
2.รายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการ ที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตทีส่อดคล้องกับ
มาตรการที่ก าหนดไว้ในการ
ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต รอบ ๖ เดือนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 
2566 

-มาตรการ
ภายในเพื่อ
ป้องกันการ
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 

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือก าหนดมาตรการ  วิธีการขั้นตอนการ
ด าเนินการและการรายงานติดตามผล ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการด าเนินการตาม
มาตรการ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
๓.ผู้บริหารก ากับติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้ครบทุก
ขั้นตอน และให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

๑ .เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบ
ด าเนิ นการวิ เคราะห์ ผลการ
ประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ เพื่ อก าหนดมาตรการ  
วิธีการขั้นตอนการด าเนินการ
และการรายงานติ ดตามผล 
ด า เนิ นการเมื่ อ วันที่ .1 8 
ตุลาคม 2565 
2 .เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิดชอบ
จัดท ารายงานการด าเนินการ
ตามมาตรการ เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2566 

 


