
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

เทศบาลต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

ล าดับ การก าหนดขั้นตอนหรือวธีิการปฏบิัต ิ การก าหนดแนวทางการติดตาม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

ผลการด าเนินการ 

1 มกราคม -30 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ 

1. ด้านความโปร่งใส 

1) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซือ้จัด

จ้าง ต่อสาธารณชน 

2) ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เก่ียวข้องกับ

การจัดซือ้จัดจ้าง เพื่อป้องกัน มิให้ราชการเสียประโยชน์ 

3) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงาน ของ

เทศบาลต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา อยา่ง

ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4) เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการ

ด าเนินงานตามภารกจิหลักของเทศบาลต าบลบา้นเหล่า  

อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

5) เปิดโอกาสใหป้ระชาชน  ผูร้ับบริการ  ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 

แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน

ของเทศบาลต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

6) มรีะบบการจัดการเรือ่งรอ้งเรียน และประชาสัมพันธ์แนว

ทางการรับเรือ่งร้องเรียนใหป้ระชาชนรับทราบอย่างชัดเจน 

รับฟังขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุง

การด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ก ากับใหห้น่วยงานที่รับผดิชอบการจัดซือ้จัด

จ้างด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ

เก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน และเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ท่ี

หลากหลาย 

 2) ก ากับใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท าขอ้มูลสรุป

เก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างเป็นประจ าทุกเดือน และ

เผยแพร่ต่อที่สาธารณะท้ังทางเว็บไซต์และช่องทาง

อื่นที่หลากหลาย 

 3) ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์

ระหวา่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดซือ้จัดจ้าง

และผูเ้สนองาน โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหน่ึงใน

กระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง เพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 4)ก ากับใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องจัดใหม้กีาร

วเิคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจ้าง รวมถงึการรายงาน

ผลการวเิคราะห์ เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการ

จัดซือ้จัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

บุคลากรของเทศบาลต าบล

บา้นเหล่า รับผดิชอบการ

จัดซือ้จัดจ้าง  

 

1. มกีารเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกีย่วกับการ

จัดซือ้จัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล และ

ช่องทางอื่นๆ ท่ีหลากหลาย 

 2.มกีารจัดท าขอ้มูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้างเป็นประจ า และเผยแพร่ต่อที่สาธารณะท้ังทาง

เว็บไซต์ 

 3. ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์

ระหวา่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดซือ้จัดจ้าง

และผูเ้สนองาน เพ่ือปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 



ล าดับ การก าหนดขั้นตอนหรือวธีิการปฏบิัต ิ การก าหนดแนวทางการติดตาม 
ผู้รับผิดชอบ/                  

ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

ผลการด าเนินการ 

1 มกราคม -30 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ 

2. ด้านความพร้อมรับผิด 

1) ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดับพรอ้มรับผดิชอบต่อ

ผลงานของเทศบาลต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัด

พะเยา ที่ส่งผลกระทบและเกดิความเสียหายต่อสังคม

โดยรวม 

 2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็ม

ความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และพร้อมรับฟังการ

วพิากษห์รือติชมจากผูร้ับบริการและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 

และน ามาปรับปรุงพัฒนางานใหดี้ย่ิงขึน้ 

 3) เทศบาลต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

พร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมี

มาตรการด าเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่ง

ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) สนับสนุนใหเ้จ้าหน้าที่จัดให้ท าคูม่อืการ

ปฏิบัติงานตามภารกจิ และเผยแพร่ใหส้าธารณชน

ทราบในช่องทางที่หลากหลาย 

 2) จัดใหม้กีารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกจิ

หลัก และระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการเพ่ือให้

ผู้รับบริการหรอืให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทราบอย่าง

ชัดเจน 

 3) สร้างขวญัและแรงจูงใจโดยการประกาศยก

ยอ่งให ้แกบุ่คลากรที่มจีรรยาบรรณดีเด่น 

ประจ าปี 

 4) ก าหนดใหม้กีารติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล

การบริหารงานของผู้บรหิารระดับหน่วยงาน

ภายในเทศบาลต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอแมใ่จ  

จังหวัดพะเยา 

5) ด าเนินการตามระเบยีบวนัิยบุคลากรของ

เทศบาลต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัด

พะเยา อยา่งเคร่งครัด 

6) จัดให้มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตยสุ์จริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ

ต่อสาธารณชน 

 7) ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ

โครงการ/กจิกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานใหม้ี

คุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 

 

 

 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลต าบลบา้นเหล่า  

อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

 

1.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกจิ และ

เผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบในช่องทางที่

หลากหลาย 

 2) มกีารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกจิหลัก 

และระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ 

3) ด าเนินการตามระเบยีบวนัิยบุคลากรของ

เทศบาลต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัด

พะเยา อยา่งเคร่งครัด 

4) มกีารแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ

ซื่อสัตยสุ์จริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อ

สาธารณชน 

  

 



ล าดับ การก าหนดขั้นตอนหรือวธีิการปฏบิัต ิ การก าหนดแนวทางการติดตาม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

ผลการด าเนินการ 

1 มกราคม -30 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน  

1) ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณ

ข้าราชการและวนัิยของตนเอง เสริมสร้างพัฒนาให้ผูอ้ยู่ใต้

บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวนัิย 

รวมทัง้ปอ้งกันไม่ให้ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชากระท า 

ผิดวนัิย 

 2) เทศบาลต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

ด าเนินการทางวินัยแกผู่้กระท าผดิวนัิยอยา่งเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

1) ก าหนดใหม้คีู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปอ้งกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และเผยแพร่

ใหถ้อืปฏบิัติโดยท่ัวกัน 

 2) ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวนัิย เม่ือ

บุคลากรกระท าความผิดเพ่ือให้บุคลากรตระหนัก

ในการไม่รับหรือเรียกรับเงนิ ส่ิงของ หรอื

ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) ก าหนดใหม้กีารรณรงค์เผยแพร่ หรือใหค้วามรู้

เก่ียวกับโทษวนัิยในการใชต้ าแหน่งหน้าที่ของตน

อย่างไมเ่ป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แกต่นเอง พวก

พอ้ง หรอืผู้อื่น 

 4) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของ

บุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการใช้ต าแหน่ง

ในการเอือ้ประโยชน์แกต่นเอง พวกพ้อง หรือผูอ้ื่น 

5) ก าหนดใหม้กีารรณรงค์เผยแพร่ หรือใหค้วามรู้

เก่ียวกับโทษวนัิย เม่ือมกีารทุจริตเชงินโยบาย 

 6) ก าหนดใหม้กีารติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล

การบริหารงานของผู้บรหิารระดับหน่วยงาน

ภายในเทศบาลต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอแมใ่จ  

จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลต าบลบา้นเหล่า  

อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

 

1) ให้ความรู้เก่ียวกับการลงโทษทางวนัิย เม่ือ

บุคลากรกระท าความผิดเพ่ือให้บุคลากรตระหนัก

ในการไม่รับหรือเรียกรับเงนิ ส่ิงของ หรอื

ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2) ก าหนดใหม้กีารรณรงค์เผยแพร่ หรือใหค้วามรู้

เก่ียวกับโทษวนัิยในการใชต้ าแหน่งหน้าที่ของตน

อย่างไมเ่ป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แกต่นเอง พวก

พอ้ง หรอืผู้อื่น 

 3) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของ

บุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการใช้ต าแหน่ง

ในการเอือ้ประโยชน์แกต่นเอง พวกพ้อง หรือผูอ้ื่น 

 

 



ล าดับ 
การก าหนดขั้นตอนหรือวธีิการปฏบิัต ิ การก าหนดแนวทางการติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ/                  

ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

ผลการด าเนินการ 

1 มกราคม -30 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  

ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงซื่อสัตยสุ์จริต 

และก าหนดใหม้กีารปฏิบัติงานด้านการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริตอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

1) ก าหนดใหม้กีารรณรงค์หรอืให้ความรูเ้ก่ียวกับ

การลงโทษวินัยเมื่อบุคลากรกระท าการทุจริต 

 2) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรมกีารปฏิบัติงาน

อย่างสุจริต ไมเ่พิกเฉย และพร้อมที่จะด าเนินการ

เพ่ือยับยัง้การทุจริต 

3) ก าหนดใหม้กีารจัดท าคูม่อืเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานเพ่ือปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ

เทศบาลต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัด

พะเยา  

 4) ก าหนดใหม้กีารถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

5) ก าหนดใหม้กีารจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบด าเนินการและ

ประเมินผลการด าเนินงาน รวมท้ังรายงานตาม

แผนปฏิบัติการปอ้งกันทุจริตประพฤติมิชอบ 

 6) จัดต้ังกลุ่มบุคลากรหรือจัดต้ังชมรมเพื่อการ

บริหารงานโปรง่ใส ชว่ยการปอ้งกันและตรวจสอบ

การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 

 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลต าบลบา้นเหล่า  

อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

 

1) มกีารรณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษ

วนัิยเมื่อบุคลากรกระท าการทุจริต 

2) ก าหนดใหม้กีารถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3) มกีารจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบด าเนินการและประเมนิผลการ

ด าเนินงาน รวมท้ังรายงานตามแผนปฏิบัติการ

ปอ้งกันทุจริตประพฤติมิชอบ 

  

 

 

 

 

 



ล าดับ การก าหนดขั้นตอนหรือวธีิการปฏบิัต ิ การก าหนดแนวทางการติดตาม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

ผลการด าเนินการ 

1 มกราคม -30 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  

1) มกีารก าหนดขั้นตอน คู่มือ หรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่ชัดเจน มกีารปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานเพ่ือลด

การใชดุ้ลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความส าคัญกับการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและเป็นไปตามหลักธรร

มาภิบาล 

 2) มรีะบบการตรวจสอบเพ่ือปอ้งกันการละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก ากับมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัดโดยผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับ 

 3) ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ท้ังด้าน

การบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ และการ

มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

 4) ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใหม้ปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

1) ใหม้กีารปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามภารกจิ 

 2) ใหม้กีารปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกจิ

หลักด้วยความเป็นธรรม 

 3) ใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตามระเบยีบ ขั้นตอน

อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความ

ถูกต้อง 

4) จัดท าแนวทางหรือวธิีปฏบิัติการบริหารงาน

บุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ

ชัดเจน เชน่ การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย การ

พจิารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนขั้นเงนิเดือน 

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ 

 5) จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบ

คุณธรรม ไม่ใช้หลักอุปถัมภ์ และใช้หลักความ

มั่นคงการรับรองการเป็นอาชีพ มีทางกา้วหน้า มี

ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เป็น

เกียรติและศักด์ิศร ี

 6) สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรใหป้ฏิบัติงาน

ด้วยความจงรักภักดี 

7) กระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงานใน

หน้าที่รับผดิชอบ โดยค านึงถึง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไมเ่ลือก

ปฏิบัติ 

 8) ติดตามตรวจสอบและรับผดิชอบผลของงานที่

ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล

บา้นเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  

จังหวัดพะเยา 

 

1) ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามภารกจิ 

2)ปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกจิหลักด้วย

ความเป็นธรรม 

3) บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบยีบ ขั้นตอนอยา่ง

เคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 

4) มีวธิีปฏบิัติการบริหารงานบุคคลด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหม้คีวามชัดเจน  

5) มกีารกระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงาน

ในหน้าที่รับผดิชอบ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมายก าหนด 

 

 



ล าดับ 
การก าหนดขั้นตอนหรือวธีิการปฏบิัต ิ การก าหนดแนวทางการติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ/                  

ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

ผลการด าเนินการ 

1 มกราคม -30 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ 

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  

1. การเปิดเผยและการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบล

บา้นเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา อย่างเปดิกว้าง 

ทั่วถงึ บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2540  

2. การเปิดโอกาสการมส่ีวนร่วมของผูร้ับบริการและผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสีย และประชาชน 

 

 

 

 

 

 

-ถา่ยทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง 5 ด้าน ให้บุคลากร

ทุกคนทุกประเภททุกระดับในเทศบาลต าบลบา้น

เหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา รับทราบเพื่อให้

เกิดผลต่อความตระหนักและให้ความส าคัญถงึ

การปฏิบัติงานที่มคีุณธรรมและความโปร่งใส 

 

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล

บา้นเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  

จังหวัดพะเยา 

 

ถา่ยทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง 5 ด้าน ใหบุ้คลากร

ทุกคนทุกประเภททุกระดับในเทศบาลต าบลบา้น

เหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา รับทราบ ผ่าน

เว็บไซต์ของเทศบาล และช่องทางอื่นๆ ท่ี

หลากหลาย 

 

 


