
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใส ประจำปีงบประมาณ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

****************************************************** 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 
พบว่า โดยภาพรวม มีผลคะแนนการประเมินรวม 77 คะแนน อยู่ในระดับ B 
 

คะแนน ITA ภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  
ประจำปีงบประมาณ 2565 : 77 คะแนน ระดับผลการประเมิน : B 

 
 

 



-2- 
 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตวัชี้วัด ดังนี ้
 

ที ่ ตวัชีว้ดัของการประเมนิ ITA คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 86.73 คะแนน 

2 การใช้งบประมาณ 75.64 คะแนน 

3 การใช้อำนาจ 80.55 คะแนน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.87 คะแนน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.27 คะแนน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 90.72 คะแนน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.86 คะแนน 

8 การปรับปรุงการทำงาน 91.15 คะแนน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 74.57 คะแนน 

10 การป้องกันการทุจริต 56.25 คะแนน 

 
วเิคราะหผ์ลการประเมนิแตล่ะตวัชีว้ดั ดงันี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA คะแนน 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ

จุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขปรับปรุง      
และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 86.73 วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลคะแนนสะท้อนผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 
ได้มกีารดำเนินการตามชี้วัดที่ 1      
การปฏิบัติหน้าที่ ในระดับดีมาก    
ควรพัฒนาให้มีค่าคะแนนเพ่ิมสูงขึ้น
ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
   1) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ต้องมีการปรับปรุง โดยเฉพาะ        
ข้อ I7, I8, I11 และ I12 
 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
ต้องปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่ยังมีผลการประเมินต่ำ
ซึ่งเป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่ต้อง
ดำเนินการโดยเร่งด่วน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
1. บุคคลกรของหน่วยงาน ต้องทราบ
เกี่ยวกับแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน 
 

2. การใช้งบประมาณ 75.64 
3. การใช้อำนาจ 80.55 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชาการ 79.87 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.27 



 
 
 
 
 
 

  
 2) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ ต้องมี
การปรับปรุง โดยเฉพาะ ข้อ I13, I14 
และ I15 
 
 
 
 
 
 
 

   3) ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ต้องมีการปรับปรุง โดย 
เฉพาะ ข้อ I20, I21, I23 และ I24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4) ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต ต้องมีการปรับปรุง 
โดยเฉพาะ ข้อ I25, I27, I28, I29 
และ I30 
 
     
 

2. บุคลากรของหน่วยงาน ต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดทำงบประมาณและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
1. การมอบหมายงานให้ตรงกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ต้องเป็นธรรม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
1. การอนุญาตเพ่ือขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
2. บุคลากรบางรายยังไม่ทราบ
ขั้นตอน วิธีการและแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานที่ชัดเจน เกี่ยวกับการขอใช้
ทรัพย์สินของทางราชการตาม
ประเภทงานด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากร
ในหน่วยงานบางส่วนยังให้
ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตค่อนข้างน้อย 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA คะแนน 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขปรับปรุง      
และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

  
     
 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
1. ควรต้องสรุปข้อมูลแผน/ผลการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน จัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ที่
เข้าใจง่าย เผยแพร่สร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย และต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกเดือน 
2. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยเปิดเผยและพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจน
การจัดทำรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ของผู้บริหารด้านการบริหารงาน
บุคคล จัดทำรายละเอียดของ
ตำแหน่งงานและเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการ
ยืม- คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 



ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ทำงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อม
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ โดยจัดทำมาตรการ
การป้องกันและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน
ได้โดยง่ายและสะดวก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพของการดำเนินงาน 90.72 วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลคะแนนสะท้อนผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 
ได้มกีารดำเนินการตามชี้วัดที่ 8      
การปรับปรุงการทำงาน ในระดับดีมาก 
ควรพัฒนาให้มีค่าคะแนนเพ่ิมสูงขึ้น   
 ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ต้องมีการ
ปรับปรุง โดยเฉพาะข้อ E10 ในเรื่อง
เพ่ิมช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง 

 การขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่ง
เฉพาะทาง ทำให้การติดต่อเกิดความ
ล่าช้า เนื่องจากต้องใช้ความรู้เฉพาะ
ทางในการแสดงข้อมูล และบุคลากร
ควรได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ใน
การประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง 
 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธ ีการ
เผยแพร ่และประชาส ัมพ ันธ ์  ถึง
ช่องทางในการร้องเรียน การทุจริต
ของเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงาน ที ่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ได้
จ ัดไว ้ให้ โดยอาจพิจารณาแต่งตั้ง
เจ ้าหน ้าท ี ่คอยเผยแพร ่ช ่องทาง
ด ังกล ่าวในจ ุดท ี ่บ ุคคลภายนอก
สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 
 
 
 
 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.86 
8. การปรับปรุงการทำงาน 91.15 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA คะแนน 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ

จุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขปรับปรุง      
และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล 74.57 วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลคะแนนสะท้อนผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 
ได้มกีารดำเนินการตามชี้วัดที่ 9     
การเปิดเผยข้อมูล ดังนี้ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
-ข้อ 011 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
ไม่มี 
-ข้อ 012 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี ไม่มี 
-  ข ้อ 017 E-service ไม ่ม ีการให้  
บริการ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 
- ข้อ 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ไม่มี 
- ข้อ 019 รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 
6 เดือน ไม่มี 
- ข้อ 020 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ขาด
องค์ประกอบ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 
และชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ดังนี้ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
- ข้อ 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง 

 จากผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ
แบบวัดการรรับรู้ของการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ 65.41 คะแนน โดย
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล การ
ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ มีประเด็นการ
บริหารการเงิน งบประมาณ และ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ประเด็นการดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งทั้ง 2 
ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงาน
คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่
สำคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่ง
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานใน
ภาพรวมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
หน่วยงานควรทำการศึกษา
รายละเอียดของแนวทางการจัดทำ
ข้อมูล (OIT) ให้ละเอียด เปิดเผย
ข้อมูลแต่ละข้อทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ให้
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และจัดทำ
ข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ประเด็นการตรวจนำเข้า URL ให้ตรง

10. การป้องกันการทุจริต 56.25 



และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส 
-ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี รายละเอียดของ
องค์ประกอบ ระดับความเสี่ยง 
มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
- ข้อ 037 การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 
- ข้อ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
- ข้อ 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ขาดรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ แลระยะเวลา
ดำเนินการ 
- ข้อ 040 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน ขาดราย 
ละเอียด โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ แลระยะเวลาดำเนินการ 
- ข้อ 041 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี ขาดข้อมูล
รายงานการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี  
 
 
 
 
 
 

ตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรหมั่น
ตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลใจเว็บไซด์
ให้สามารใช้งานได้ตลอดเวลา 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนน ITA ภาพรวมหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

ประจ าปีงบประมาณ 2564 กับปีงบประมาณ 2565
ปี 2564

ปี 2565

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
 
 

ผลเปรียบเทียบ : 
- ระดับค่าคะแนน ภาพรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปี 2564 เท่ากับ 78.37 
  ระดับผลประเมิน B 
- ระดับค่าคะแนน ภาพรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปี 2565  เท่ากับ 77 
  ระดับผลประเมิน B 

 

การปฏิบัติ
หน้าที่ 

การใช้
งบประมาณ 

การใช้
อำนาจ 

การใช้
ทรัพย์สิน

ของ
ราชการ 

การแก้ไข
ปัญหาการ

ทุจริต 

คุณภาพ
การ

ดำเนินงาน 

ประสิทธิ
ภาพการ
สื่อสาร 

การ
ปรับปรุง

การทำงาน 

การ
เปิดเผย
ข้อมูล 

การป้องกัน
การทุจริต 

ปี 2564 85.60 73.09   76.49 75.80 72.56 80.67 78.86 78.07 70.48 87.50 

ปี 2565 86.73 75.64 80.55 79.87 78.27 90.72 85.86 91.15 74.57 56.25 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดา เนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตามประเมินผล 

1.ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล
แผนการดำเนินภารกิจของ
หน่วยงาน, สรุปผลการจัดซ้ือ
จัดจ้างรายเดือน, แผนการใช้
งบประมาณประจำปี, รายงาน
ผลการใช ้จ ่ ายงบประมาณ
ประจำปี 

- จ ัดทำแผนการดำ เน ินภารก ิจของ
หน่วยงาน, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย
เดือน, แผนการใช้งบประมาณประจำปี, 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

- เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่เจดีย์ 

สำนักปลัด 
กองคลัง  

ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566 -เผยแพร ่และปรับปรุง 
ข ้อม ูลรายงานผลการ
ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
ทางเว็บไซต์ขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  

 

2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมภายในหนว่ยงาน 

- จัดทำข้อกำหนดจริยธรรม องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลแม่เจดีย ์และคู่มือ Dos & 
Don’ts 
- จัดอบรมบุคลากรในองค์การบริหารสว่น
ตำบลแม่เจดีย์ ที่มีเนื้อหาเกีย่วกับคุณธรรม 
จริยธรรม ภายในหน่วยงาน 
- เผยแพร่ผลการดำเนินการตามมาตรการ
คุณธรรม จริยธรรม ในเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 

สำนักปลัด ม.ค. – มิ.ย. 2566 - ติดตามความคืบหน้าใน
การจัดทำขอ้กำหนด
จริยธรรม และคู่มือ Dos & 
Don’ts เพื่อให้ผลใช้บังคับ
ในหน่วยงาน 
- การประเมินผลเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ภายในหน่วยงาน 
-  เผยแพร ่  ขอ้มูลข่าวสาร 
ทางเว็ตไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  

3. แนวทางการแก้ไขการทุจริต
และประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 

- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหนา้ที่
ของหน่วยงานมีท ัศนคติ ค ่าน ิยม การ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต เช่น การงด
ร ับส ินบนหร ือของขว ัญใด ๆ พร ้อม
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกครั ้งใน
การประชุมของหน่วยงาน 
- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนโดยเพิ่มหวัข้อ
การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผา่นทาง
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 
- กำหนดแนวทาง การเฝ้าระวังการทุจริต
และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่และ
ดำเนินการลงโทษวินยัเมื่อมีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 

สำนักปลัด ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566 -ตรวจสอบช่อง ท า งก า ร 
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่เจดีย์ 

4. แนวทางการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางที่หลากหลายและ
สะดวกในการใช้งาน 

- จัดทำขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
บริการต่าง ๆ, ผลงานการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ข้อมูลขา่วสารตา่ง ๆ ที่ประชาชน
ควรได้รับทราบ ประชาสัมพันธ์อยา่งชัดเจน
ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่เจดีย์, ช่องทาง Facebook, ช่องทาง 
Line 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
 กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566 - ติดตามการดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จาก
ทางเว็บไซต์ขององค์การ
บร ิหารส ่วน  ตำบลแม่
เจดีย์ 
 

5. ก า รส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ุ ณ ธ ร รม
และความโปร่ ง ใสภาย ใน
หน่วยงาน 

- จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
-  ดำ เน ินการตามมาตรการส ่ ง เสริม
ค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใสภ าย ใน
หน่วยงาน 
- เผยแพร่ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ฯ ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่
เจดีย์ 

สำนักปลัด  ม.ค. – มี.ค. 2566 -การจัดทำคู่มือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
-การจัดคู่มือการเผยแพร่ 
ช่องทางเว็บไซต์ 




