
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ส านักงานปลัด  โทร. 0-4400-9892 

ที่ นม 86901/-             วันที่       31  มีนาคม  2563      

เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ตามท่ีส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562 และได้ก าหนดมาตรการ
เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ไว้ในข้อ 6 ตามบันทึกข้อความ 
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปี พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ลงวันท่ี 30 มกราคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง 

รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล  

ณ 31 มีนาคม 
2563 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานปลัด 

ให้ความรู้เร่ืองการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง 

การปรับปรุงระบบการท างาน จัดท ามาตรการลดข้ันตอนในการ
ให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุด
เดียว (One stop service) การ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT 

ส านักงานปลัด 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเป็นการเฉพาะผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเป็นการเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

 
 
 

/มาตรการ... 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
การตรวจสอบและการต่ออายุ
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้
สามารถใช้งานได้ 

ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักงานปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล  

ณ 31 มีนาคม 
2563 

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การ
บรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญก าลังใจ 

ส านักงานปลัด 

E-Service เพิ่มช่องทางการบริการแบบ  
E-Service ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

การด าเนินงาน - จัดท าข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน 
- สร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
- ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
ข้อมูล 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

การการศึกษาฯ 

การใช้อ านาจ สร้างการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชา ในประเด็นเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ 

ส านักงานปลัด 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
การเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายไม่
ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 
- สร้างการรับรู้ให้ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น 
ติชม ร้องเรียนต่อการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้ 

ส านักงานปลัด 

   
 

/ผลการประเมิน... 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีคะแนนเท่ากับ xxxxxx  คะแนน อยู่ในระดับ xxx  และ
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าคะแนนสูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีมากยิ่งขึ้น ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ จึงขอรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้ 

 

ผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
สถานะการด าเนินงาน 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการท่ีถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการท่ี
ถูกต้อง 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์หรือส่ือ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงานทราบ
ให้ชัดเจน 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

จัดท ามาตรการลดขั้นตอนใน
การให้บริการ เช่น การ
ให้บริการ ณ จัดเดียว (One 
stop service) การให้บริการ
โดยใช้ระบบ IT 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
สถานะการด าเนินงาน 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตเป็นการเฉพาะ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตเป็นการ
เฉพาะผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

การตรวจสอบและการต่อ
อายุเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ให้สามารถใช้งานได้ 

ตรวจสอบและปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร การให้
คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

E-Service เพื่อช่องทางการบริการแบบ  
E-Service ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

การด าเนินงาน - จัดท าขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/
การให้บริการอย่างชัดเจน 
- สร้างจิตส านึกให้แก่
พนักงานในหน่วยงาน
ให้บริการต่อผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
- ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือ
ผู้มาติดต่ออย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
สถานะการด าเนินงาน 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การใช้อ านาจ สร้างการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชา ในประเด็นเกี่ยวกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง 
ๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ท่ี

เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน) 

การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

- เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน การเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงได้
ง่ายไม่ซับซ้อน และมีช่องทาง
หลากหลาย 
- สร้างการรับรู้ให้ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการสามารถแสดงความ
คิดเห็นติชมร้องเรียนต่อการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้ 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้ท่ี

เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน) 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                     (นางสาวอุไรพร  คานไธสงค์)  

                                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด................................................................................................................................ 
 
        จ.อ. 

                                 (ปกรณ์  ทองเปลว) 
                                  หัวหน้าส านักปลัด 
 

ความเห็น ปลัด อบต…………………...................................................................................................................... 
  
                      (นายชูชาติ  ท่อนส าโรง)    
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
 

ความเห็น นายก อบต........................................................................................................................................ 

 
                   (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

- ทราบ 

- เพื่อทราบ 

- เพื่อโปรดทราบ 


