
 

             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักปลัด    องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
ที ่ สร  ๗๒๙๐๑/-         วันที ่   1    เมษายน  ๒๕๖5     
เรื่อง    รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

  1.เรื่องเดิม 

                      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 95.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
โดยมีผลการประเมินระดับ AA หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตาม 
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการ 
กำกับดูแล หรือส่งเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น คาดหมายได้  
ว่า หากองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องจะสามารถ
สร ้างผลสัมฤทธ ิ ์ ในการดำเน ินงานที ่นำมาสู่ความเช ื ่อม ั ่นศร ัทธา และสร ้างความไว ้วางใจแก่สาธารณชน 
ได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต โดยรายละเอียดผลการประเมินเป็น ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินดังกล่าวสามารถวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ได้ดังน ี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นของตัวชี้วัด ค่าคะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม 97.22  

1. การปฏิบัติหน้าที่ 99.32 ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ 
1.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงานมากข้ึน 
2.ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของ
หน่วยงานเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น 
3.ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

2. การใช้งบประมาณ 94.23 
3. การใช้อำนาจ 97.94 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.02 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนรวม 87.39 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.57 ผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
2.ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
3.เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 
4.กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนด 
5.เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
6.ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิม
ช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน 
7.เพ่ิมช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
8.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากขึ้น 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 88.84 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.39 
8. การปรับปรุงการทำงาน 85.94 

9. การเปิดเผยข้อมูล 100.00 ไม่มีข้อบกพร่อง /เห็นควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
10. การป้องกันการทุจริต 100.00 ไม่มีข้อบกพร่อง /เห็นควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.ข้อเท็จจริง 
                 ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564  และได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง
ในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้
มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  

1) การอำนวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน 
2) การกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องมีการขออนุญาตอย่าง 

ถูกต้อง มากขึ้น 
3) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
4) เพ่ิมกลไกกำกับให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
5) เพิ ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และ 

ลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 
6) ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ ่มการ 

ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
7) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
8) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการ ทุจริต 

ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
9) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อทั ่ว ๆ ไปกับผู ้มาติดต่อที่ 

รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
10) ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
11) การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องประเมินตามระดับคุณภาพของผลงาน 
12) มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช ้ทร ัพย ์ส ินของราชการ เพื ่อป ้องกันไม่ให ้ม ีการนำไปใช้  

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
13) กำกับดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
14) กำกับดูแลการให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  มีการนำทรัพย์ส ินของราชการไปใช้ โดยให้มี 

การขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
15) กำก ับด ูแลการใช ้จ ่ายงบประมาณ โดยคำน ึงถ ึงความค ุ ้มค ่า ไม ่บ ิดเบ ือนว ัตถ ุประสงค ์ของ 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
16) กำกับดูแลไม่ให้มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
17) การคัดเล ือกผู ้ เข ้าร ับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษามีความเป็นธรรม 

การดำเนินการในปี 2565 หน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่างชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น 



 
 

 
มาตรการของหน่วยงานที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2565  

เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

1) การอำนวยความสะดวกการกำกับติดตาม 
เกี่ยวกับการอนุญาต ขั้นตอนขอการใช้ทรัพย์สิน 
ข อ ง  ร า ช ก า ร แ ล ะ ก ำ ห น ด แ น ว ป ฏ ิ บ ั ติ  
ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ใ น ก า ร ใ ช ้ ท ร ั พ ย ์ สิ น 
ของราชการที่ถูกต้อง 

1) ตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที ่
2) ทบทวนและปรับปรุงแนวทางขั้นตอนการขออนุญาต 
เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยงาน 
3) จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติ เกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการรวมทั ้งขั ้นตอนในการยืม การขออนุญาต 
การใช้และการส่งคืน 
4) อบรม/ประชุมชี ้แจงให้ความรู ้ก ับบุคลากรภายใน 
หน่วยงาน 
5) เพิ่มช่องทางและเพิ่มการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 
การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ ขั ้นตอนการขออนุญาต การยืม 
อย่างถูกต้อง 
6) กำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมี 
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
7) การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

กองคลัง (งานพัสดุฯ) 
1) ผู้อำนวยการกองคลัง 
2) หัวหน้างานพัสดุ 
3) เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ต.ค.64-ก.ย.65 -รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

2) สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 
และเปิดโอกาสให้บุคคลากรหน่วยงานมีส่วน 
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

1) ประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับแผนการใช้ 
จ ่ าย เ ง ินงบประมาณประจำป ี ให ้บ ุ คลากรภายใน 
หน่วยงานทราบ 
2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้บุคลากร 
ภายในหน่วยงานทราบ 

กองคลัง 
(งานการเงินและบัญชี) 

สำนักปลัด 
( งานยุทธศาสตร์และ 

งบประมาณ) 

ต.ค.64-ก.ย.65 -รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 



 
 

 
มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
การกำกับติดตาม 

3) เพ่ิมกลไกกำกับให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ 
จัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง 
 

1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง/ 
การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานทราบ 
2) ประชาสัมพันธ ์ช ่องทางการร้องเร ียนให้บ ุคลากร 
ภายในหน่วยงานทราบ 

กองคลัง (งานพัสดุ) ต.ค.64-ก.ย.65 --รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

4) เ พ ิ ่ ม ม า ต ร ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห้  
หน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้า ระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการ ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่าง 
จริงจังเมื่อพบการทุจริต 

1) มอบหมายผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรการ 
และเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน 
2) มอบหมายให้มีผู ้ร ับผิดชอบนำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ 
หลักและสื่อของหน่วยงาน 
3) กำชับ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 
4) ประชุมสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากร 
ภายในหน่วยงาน 
5) ดำเนินการตามมาตรการละมีการลงโทษเมื ่อพบการ 
ทุจริต 

งานตรวจสอบภายใน ต.ค.64-ก.ย.65 -รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

5) สร้างช่องทางการร้องเรียนการติดตามผล 
การร้องเร ียน และ สร้างความมั ่นใจในการ
จ ั ด ก า ร  ก า ร ท ุ จ ร ิ ต  ต ล อ ด จ น ป ก ป ้ อ ง 
ผู ้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริต
ในหน่วยงาน 
6) อบรม/ประชุมให้ความรู้เรื่อง การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ แนวทางมาตรการ 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

อบรม/ประชุมชี้แจง/รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้เรื ่องการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ แนวทาง มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

สำนักปลัด 
(หัวหน้าสำนักปลัด) 

ก.พ.- เม.ย.65 -รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 



 
 

 
มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
การกำกับติดตาม 

7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร 

1) ออกแบบการจ ัดทำข ้อตกลงหร ือคำร ับรองการปฏิบ ัติ  
ราชการให้ตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับทั้งระดับยุทธศาสตร์ของ องค์กร 
ระดับภารกิจของหน่วยงาน และระดับบุคคล 

สำนักปลัด 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

ต.ค.64-ก.ย.65 -รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้น
เดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

6) การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติ 
งานการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ 
ที่เป็นไปตาม ขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด 

1) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
2) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประชาชน 
3) รณรงค ์พ ัฒนาจ ิตสำน ึกการให ้บร ิการก ับบ ุคลากรใน 
หน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง กองการศึกษา 

ต.ค.64-ก.ย.65 -รายงานผลการดำเนินงาน  
 ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 
 
 
 
-รายงานผลการดำเนินงาน  
 ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 
 
-รายงานผลการดำเนินงาน  
 ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

7 ) ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น  ก า ร 
ปฏิบัติงานรวมถึงการประเมินผล 
การปฏ ิ บ ั ต ิ ง านตามร ะด ั บ ค ุ ณภ าพ 
ของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1) สร ้างความเข ้าใจร ่วมก ันเก ี ่ยวก ับเกณฑ์การประเมิน 
และการทำงาน 
2) ผู้บริหารย้ำในที่ประชุมเรื่องความเป็นธรรมในการ ประเมิน  
เพ่ือเพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้างาน 

สำนักปลัด 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

ต.ค.64-ก.ย.65 

8) การเปิดเผยข้อมูล ผลการ 
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  ผ ล ง าน ให ้ ส า ธ า รณชน 
ทราบให้เป็นปัจจุบัน 

1.มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ ทบทวน 
ปร ับปร ุงข ้อม ูลสาธารณะท ี ่ต ้องเป ิดเผยในเว ็บไซตหลัก 
ของหน่วยงาน 
2.มอบหมายให ้ม ีผ ู ้ ร ั บผ ิดชอบนำเข ้ าข้ อม ูลใน เว ็บ ไซต์  
หลักและสื่อของหน่วยนงาน 

สำนักปลัด 
(งานธุรการและงาน 

ประชาสัมพันธ์) 

ต.ค.64-ก.ย.65 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

 3.กำชับ กำกับ ติดตามการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
ให้มีรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4.ประชุมสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากร ภายในหน่วยงาน 
5.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดทำ ทบทวนปรับปรุงมาตรการการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  -รายงานผลการดำเนินงาน  
 ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 
 
 
 -รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 9) การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง 

 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและ 
 ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

1.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 
 2.ให้มีผู้รับผิดชอบรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ 
 หน่วยงาน  
3.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์หลักและสื่อขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

สำนักปลัด 
(หัวหน้าสำนักปลัด) 

ตลอดปี 2565 

10 ) มีการจัดทำทบทวน
ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานและการบริการ ประชาชน 

1.จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ 
บริการประชาชน 
2.จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ ประชาชนที ่โปร่งใส 
3.มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือผลงาน ขั้นตอนการดำเนินงานและเผยแพร่ 
ให้สาธารณชนทราบ 
4.จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์ 
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลสถิติการให้บริการรายเดือน 
หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน และรายงานประจำปี 

สำนักปลัด 
กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

ต.ค.64-ก.ย.65 -รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 



 
 

ผลการดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2565  
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

(เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผลการกำกับติดตาม 

1) การอำนวยความสะดวกการกำกับติดตาม 
เกี่ยวกับการอนุญาต ขั้นตอนขอการใช้ทรัพย์สิน 
ของ ราชการและกำหนดแนวปฏิบัติ ของ 
หน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ 
ถูกต้อง 

1) ตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที ่
2) ทบทวนและปรับปรุงแนวทางขั้นตอนการขออนุญาต 
เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยงาน 
3) จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติ เกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการรวมทั ้งขั ้นตอนในการยืม การขออนุญาต 
การใช้และการส่งคืน 
4) อบรม/ประชุมชี ้แจงให้ความรู ้ก ับบุคลากรภายใน 
หน่วยงาน 
5) เพิ่มช่องทางและเพิ่มการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 
การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ ขั ้นตอนการขออนุญาต การยืม 
อย่างถูกต้อง 
6) กำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมี 
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
7) การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

กองคลัง (งานพัสดุฯ) 
1) ผู้อำนวยการกองคลัง 
2) หัวหน้างานพัสดุ 
3) เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ต.ค.64-ก.ย.65 -รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
 ทุกเดือน 

2) สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 
และเปิดโอกาสให้บุคคลากรหน่วยงานมีส่วน 
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

1) ประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับแผนการใช้ 
จ ่ าย เ ง ินงบประมาณประจำป ี ให ้บ ุ คลากรภายใน 
หน่วยงานทราบ 
2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้บุคลากร 
ภายในหน่วยงานทราบ 

กองคลัง 
(งานการเงินและบัญชี) 

สำนักปลัด 
( งานยุทธศาสตร์และ 

งบประมาณ) 

ต.ค.64-ก.ย.65 -รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
ทุกเดือน 



 
 

 
มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
การกำกับติดตาม 

3) เพ่ิมกลไกกำกับให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ 
จัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง 
 

1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง/ 
การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานทราบ 
2) ประชาสัมพันธ ์ช ่องทางการร้องเร ียนให้บ ุคลากร 
ภายในหน่วยงานทราบ 

กองคลัง (งานพัสดุ) ต.ค.64-ก.ย.65 รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
ทุกเดือน 

4) เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้ หน่วยงานมีการ 
ดำเนินการเฝ้า ระวังการทุจริต ตรวจสอบการ 
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อ 
พบการทุจริต 

1) มอบหมายผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรการ 
และเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน 
2) มอบหมายให้มีผู ้ร ับผิดชอบนำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ 
หลักและสื่อของหน่วยงาน 
3) กำชับ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 
4) ประชุมสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากร 
ภายในหน่วยงาน 
5) ดำเนินการตามมาตรการละมีการลงโทษเมื ่อพบการ 
ทุจริต 

งานตรวจสอบภายใน ต.ค.64-ก.ย.65 รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
ทุกเดือน 

5) สร้างช่องทางการร้องเรียนการติดตามผล 
การร้องเรียน และ สร้างความมั่นใจในการ
จัดการ การทุจริต ตลอดจนปกป้อง 
ผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริต
ในหน่วยงาน 
6) อ บ ร ม / ป ร ะ ช ุ ม ใ ห ้ ค ว า ม ร ู ้ เ ร ื ่ อ ง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวทาง 
มาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

อบรม/ประชุมชี้แจง/รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้เรื ่องการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ แนวทาง มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

สำนักปลัด 
(หัวหน้าสำนักปลัด) 

ต.ค.64-ก.ย.65 รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
ทุกเดือน 



 
 

 
มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผลการกำกับติดตาม 

7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร 

1) ออกแบบการจ ัดทำข ้อตกลงหร ือคำร ับรองการปฏิบ ัติ  
ราชการให้ตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับทั้งระดับยุทธศาสตร์ของ องค์กร 
ระดับภารกิจของหน่วยงาน และระดับบุคคล 

สำนักปลัด 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

ก.พ.- เม.ย.65 -รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
ทุกเดือน 

6) การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติ 
งานการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ 
ที่เป็นไปตาม ขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด 

1) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
2) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประชาชน 
3) รณรงค ์พ ัฒนาจ ิตสำน ึกการให ้บร ิการก ับบ ุคลากรใน 
หน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง กองการศึกษา 

ต.ค.64-ก.ย.65 รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
ทุกเดือน 
 
 
 
 
รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
ทุกเดือน 
 
 
-รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
ทุกเดือน 

7 ) ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น  ก า ร 
ปฏิบัติงานรวมถึงการประเมินผล 
การปฏ ิ บ ั ต ิ ง านตามร ะด ั บ ค ุ ณภ าพ 
ของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1) สร ้างความเข ้าใจร ่วมก ันเก ี ่ยวก ับเกณฑ์การประเมิน 
และการทำงาน 
2) ผู้บริหารย้ำในที่ประชุมเรื่องความเป็นธรรมในการ ประเมิน  
เพ่ือเพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้างาน 

สำนักปลัด 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

ต.ค.64-ก.ย.65 

8) การเปิดเผยข้อมูล ผลการ 
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  ผ ล ง าน ให ้ ส า ธ า รณชน 
ทราบให้เป็นปัจจุบัน 

1.มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ ทบทวน 
ปร ับปร ุงข ้อม ูลสาธารณะท ี ่ต ้องเป ิดเผยในเว ็บไซตหลัก 
ของหน่วยงาน 
2.มอบหมายให ้ม ีผ ู ้ ร ับผ ิดชอบนำเข ้ าข ้อม ูลในเว ็บ ไซต์  
หลักและสื่อของหน่วยนงาน 

สำนักปลัด 
(งานธุรการและงาน 

ประชาสัมพันธ์) 

ต.ค.64-ก.ย.65 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการกำกับติดตาม 

 3.กำชับ กำกับ ติดตามการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
ให้มีรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4.ประชุมสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากร ภายในหน่วยงาน 
5.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดทำ ทบทวนปรับปรุงมาตรการการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
ทุกเดือน 
 
 
 
รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
ทุกเดือน 

9) การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง 
 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและ 
 ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

1.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 
 2.ให้มีผู้รับผิดชอบรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ 
 หน่วยงาน  
3.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์หลักและสื่อขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

สำนักปลัด 
(หัวหน้าสำนักปลัด) 

ต.ค.64-ก.ย.65 

10 ) มีการจัดทำทบทวน
ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานและการบริการ ประชาชน 

1.จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ 
บริการประชาชน 
2.จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ ประชาชนที่โปร่งใส 
3.มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือผลงาน ขั้นตอนการดำเนินงานและเผยแพร่ 
ให้สาธารณชนทราบ 
4.จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์ 
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลสถิติการให้บริการรายเดือน 
หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน และรายงานประจำปี 

สำนักปลัด 
กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

ต.ค.64-ก.ย.65 รายงานผลการผลการดำเนินงาน  
ทุกเดือน 



 
 

3.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ ควรพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  

                       3.2 เห็นควรสำเนาแจ้งกอง/ฝ่าย/ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
    3.3 เห็นควรนำผลการดำเนินการประเมินประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
      จ่าสิบเอก  
                                                                           ( สมปอง เอิบอิ่ม ) 
                                                                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
         

                                                
 
 

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 


