รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
*****************************************
ระยะเวลา
มาตรการ/แนวทาง
วิธีการดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดำเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการ
1. จะต้องมีการชี้แจง 1.กำหนดให้เจ้าหน้าที่แต่ สำนักปลัด
ม.ค.64- 1. มีการจัดทำป้าย
ขั้นตอน ระยะเวลา
ละกอง ประชาสัมพันธ์
กองคลัง
มี.ค.64
ประกาศขั้นตอน และ
ผู้รับผิดชอบ ในการ ระบบและขั้นตอนในการ กองช่าง
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ให้บริการอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานให้กับผู้มา
กองการศึกษาฯ
ของแต่ละงาน และติดตั้ง
ติดต่อทราบ
ในที่ที่ประชาชนสามารถ
2. จัดทำสื่อ
มองเห็นได้ง่าย
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
2. มอบหมายงานให้งาน
และระยะเวลาการ
ธุรการ และงาน
ให้บริการ บริเวณที่
ประชาสัมพันธ์ รวมถึง
มองเห็นได้โดยง่าย
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนชี้แจง
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีผู้มา
ติดต่อ
2. จะต้องจัดให้มีการ มอบหมายให้ กองคลัง
กองคลัง
ม.ค.64- 1. มีการปิดประกาศการ
เปิดเผยข้อมูลการ
จัดทำรายงานการ
มี.ค.64
ดำเนินงานด้านการใช้จ่าย
ดำเนินงานด้านการ
ดำเนินงานด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดซื้อ
ใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง รวมถึง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้าง รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่าย
รวมถึงกระบวนการ
กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณ และจัดทำผล
เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณ และจัดทำ
การดำเนินงาน ณ ที่ทำ
และจัดทำผลการ
ผลการดำเนินงานอย่าง
การ อบต.ปอ
ดำเนินงานอย่าง
สม่ำเสมอ โดยประกาศ ณ
2. มีการปิดประกาศการ
สม่ำเสมอ
ทีป่ ิดประกาศของ อบต.
ดำเนินงานด้านการใช้จ่าย
และทางเว็บไซต์
งบประมาณ การจัดซื้อ
www.por.go.th
จัดจ้าง รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณ และจัดทำผล
การดำเนินงาน ทาง
เว็บไซต์ www.por.go.th
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มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3. จะต้องจัดทำและ
เผยแพร่สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
(job description)
และเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน

1.กำหนดให้งานการ
เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ
จัดทำรายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับ
ตำแหน่ง และเกณฑ์การ
ประเมิณผลการ
ปฏิบัติงาน และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
เจ้าหน้าที่ทราบ

4. จะต้องจัดทำคู่มือ
และระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
สร้างระบบการกำกับ
ดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน
และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด

1.มอบหมายให้ งานพัสดุ งานพัสดุ
กองคลัง จัดทำคู่มือและ กองคลัง
ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ
2.มีระบบการกำกับดูแล
และติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน
และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด

งานการ
เจ้าหน้าที่
สำนักปลัด

ระยะเวลา
ผลการดำเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการ
ม.ค.64- 1. มีการจัดทำ
มี.ค.64
รายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับ
ตำแหน่ง ของแต่ละ
ตำแหน่งและเผยแพร่
บนเว็ปไซต์ของ อบต.ปอ
www.por.go.th โดยทุก
คนสามารถเข้าถึงได้
2. มีการจัดทำ
รายละเอียดเกณฑ์การ
ประเมิณผลการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่บนเว็ปไซต์
ของ อบต.ปอ
www.por.go.th
โดยทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ และมอบหมายให้
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
แจ้งรายละเอียดให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบ
ม.ค.64- 1. มีการจัดทำระเบียบ
มี.ค.64
และขั้นตอนการยืม-คืน
พัสดุ และการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ
2. สร้างขั้นตอนการกำกับ
ติดตามทรัพย์สินที่ยืม
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ระยะเวลา
ผลการดำเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการ
5. ต้องปลูกฝังและ
1. จัดให้มีการอมรม
สำนักปลัด
ม.ค.64- 1. มีการจัดโครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อ กองคลัง
มี.ค.64
เสริมสร้างค่านิยมเพื่อ
การทำงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต และ
กองช่าง
ป้องกันการทุจริตและ
ประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย กองการศึกษาฯ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มีจิตสาธารณะและ
มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่
2. มีการจัดทำการ
พร้อมให้บริการ
ผู้บริหาร ข้าราชการ และ
ประเมินความเสี่ยงและ
ประชาชนอย่างเต็มที่ พนักงานจ้างในสังกัด
กำกับติดตามการ
- ต้องมีการติดตาม
อบต.ปอ
ดำเนินงาน
ตรวจสอบพฤติกรรม 2. ดำเนินการจัดทำการ
3. มีช่องทางการร้องเรียน
การทุจริตอย่างชัดเจน ประเมินความเสี่ยงการ
การทุจริตทางเว็บไซต์
และเปิดเผย รวมทั้ง ทุจริต และมีการติดตาม
www.por.go.th ทาง
การเปิดให้ประชาชน การดำเนินการ
Line และทาง Facebook
มีส่วนร่วมในการแสดง 3. เปิดให้มีช่องทางการ
ของ อบต.ปอ
ความคิดเห็นและ
ร้องเรียนการทุจริตและ
การติดตามตรวจสอบ ประพฤติมชอบ
การทำงานได้
มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดำเนินการ

6. การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
งานด้านต่างๆ อย่าง
ทั่วถึงและฝีกอบรม
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ
และความรู้อย่าง
สม่ำเสมอ

1. จัดให้มีการอบรม
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้
2. จัดให้มีการประชุมเพื่อ
รายงานปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด
ม.ค.64กองคลัง
มี.ค.64
กองช่าง
กองการศึกษาฯ

1. มีการจัดประชุม
ข้าราชการ พนักงานจ้าง
เพื่อสร้างการรับรู้และการ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทาง
เดียวกัน เป็นประจำทุก
เดือน
2. มีการจัดโครงการอบรม
โครงการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารสัญญา
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7. จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้กับ
ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง

ระยะเวลา
ผลการดำเนินการ
ดำเนินการ
1. มอบหมายให้ทุกกอง สำนักปลัด
ม.ค.64- 1. มีการรายงานรูปภาพ
รายงานการปฏิบัติงาน
กองคลัง
มี.ค.64
และข้อมูลการออก
ประจำวันในกลุ่ม Line
กองช่าง
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จอง อบต.ปอ
กองการศึกษาฯ
ที่ออกปฏิบัติงานในแต่ละ
2. มอบหมายงาน
วัน ทางแอพพลิเคชั่น
ประชาสัมพันธ์
Line
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล
การดำเนินงานของ
การดำเนินงานของ อบต.
อบบต.ปอ อย่างสม่ำเสมอ
ปอ ทางเว็บไซต์
www.por.go.th

8. ส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้
คำแนะนำในการ
พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการ

1. จัดให้มีการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนใน
อันที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานของ อบต.
ปอ
2. จัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและอำนวย
ความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ

มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด
ม.ค.64กองคลัง
มี.ค.64
กองช่าง
กองการศึกษาฯ

ข้อเสนอแนะ

1. มีช่องทางการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์, ช่อง
ทางการแสดงความคิดเห็น
ในการดำเนินงานของ
อบต.ปอ ทางเว็บไซต์
www.por.go.th
2. มีการนำระบบยื่นคำ
ร้องออนไลน์ E-Service
มาใช้ โดยประชาชนไม่
จำต้องเดินทางมายัง อบต.
ปอ
3. มีช่องทางพูดคุย
ติดต่อสื่อสารโดยสามารถ
โต้ตอบกับผู้สอบถามได้
ทันที (Web board) ทาง
เว็บไซต์ www.por.go.th
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มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดำเนินการ

9. จะต้องมีการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
ทั้งข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์
- เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป
และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service

1. มอบหมายให้ทุกกอง
รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำวันในกลุ่ม Line
จอง อบต.ปอ
2. มอบหมายงาน
ประชาสัมพันธ์
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล
การดำเนินงานของ
อบบต.ปอ อย่างสม่ำเสมอ
3.จัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและอำนวย
ความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ

10. จัดให้มีการ
ประชุมเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมินของปีที่
ผ่านมาเพื่อกำหนด
แนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา ทุก ๆ ปี

1. จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ ก่อนเข้า
รับการประเมิน ITA
2564 และวางแผนเพื่อ
เตรียมรับการประเมิน
2. มีแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและ
ให้มีการกำกับติดตามการ
นำไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ปรับปรุงระบบ
ให้ทันสมัยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ผลการดำเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการ
งาน
ม.ค.64- 1. มีการรายงานรูปภาพ
ประชาสัมพันธ์ มี.ค.64
และข้อมูลการออก
สำนักปลัด
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ที่ออกปฏิบัติงานในแต่ละ
วัน ทางแอพพลิเคชั่นLine
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล
การดำเนินงานของ อบต.
ปอ ทางเว็บไซต์
www.por.go.th
3. มีการนำระบบยื่นคำ
ร้องออนไลน์ E-Service
มาใช้ โดยประชาชนไม่
จำต้องเดินทางมายัง อบต.
ปอ
4. มีช่องทางพูดคุย
ติดต่อสื่อสารโดยสามารถ
โต้ตอบกับผู้สอบถามได้
ทันที (Web board) ทาง
เว็บไซต์ www.por.go.th
สำนักปลัด
ม.ค.64- 1. มีการนำระบบยื่นคำ
กองคลัง
มี.ค.64
ร้องออนไลน์ E-Service
กองช่าง
มาใช้ โดยประชาชนไม่
กองการศึกษาฯ
จำต้องเดินทางมายัง อบต.
ปอ
2. มีช่องทางพูดคุย
ติดต่อสื่อสารโดยสามารถ
โต้ตอบกับผู้สอบถามได้
ทันที (Web board) ทาง
เว็บไซต์ www.por.go.th
3. ทุกส่วนราชการมีการ
จัดทำข้อมูลเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
ผู้รับผิดชอบ
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