
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                  
ที ่  นม89901/ วันที ่       25   มีนาคม  2565 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วน      
        ตำบลตูม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

  ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น 

  ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปี พ.ศ.2565 เอกสารท้ายบันทึกนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
(นางสาวฬุริยา  ชัยวงศ์) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
(นายสำรวย  กายจะโปะ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
(นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 



รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนด
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ  

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  
(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย  โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

1.หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติ มีการ
การส่งหนังสือและประกาศไปยังหมู่บ้าน 
นายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด 
     - มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่านเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ ยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
(3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
(4) การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ    
(2) มีข้ันตอนการขออนุญาต   การขอยืมที่
ถูกต้อง  
(3)  สร้างมาตรการการกำกับดูและและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
  

1.มีแบบคำขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

 
 
 

 
 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการ การดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการดำเนินงาน (1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้รับบริการ

เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน  
(3) มีการเปิดเผยข้อมูล 
 

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการอย่างชัดเจน  
(2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในหน่วยงานให้บริการ
ต่อผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
(3) ต้องมีการเปิดเผย ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้
มาติดต่ออย่างโปร่งใส โดยเฉพาะ 
(๔) ควรมีประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการโดยการจัดทำประกาศการไม่
เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ 

1. มีการประกาศข้ันตอนการ
บริการประชาชน และ
ดำเนินการตามกำหนด 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  (1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2) ประชาสัมพันธ์โครงสร้างของหน่วยงานให้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลให้ครอบคลุม และกำหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน  
 

(1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2) ประชาสัมพันธ์โครงสร้างของหน่วยงานให้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้
ครอบคลุม และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  
 

1.มีการดำเนินการตามกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง  

จัดทำแนวทางปฏิบ ัต ิ เก ี ่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  

สำนักปลัดและทุกกอง 
 

ตลอดปีงบประมาณ รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ  

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานหน่วยงาน
เพื ่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน  

สำนักปลัด  ตลอดปีงบประมาณ 

(3) ให้ความรู ้เรื ่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสใน การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

รณรงค ์ ให ้ความร ู ้ เ ร ื ่ องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน  

สำนักปลัด  ตลอดปีงบประมาณ 

(4) การจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์ส ินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน  

สำนักปลัด /กองคลัง ตลอดปีงบประมาณ 

5) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู ้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้
มาติดต่ออย่างโปร่งใส  

จัดทำประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใด
ในการปฏ ิบ ัต ิหน ้าที่  และม ีการจ ัดทา
ประกาศไม่เร ียกร ับผลประโยชน ์หรือ
ทรัพย์สินใดๆ  

สำนักปลัด  ตลอดปีงบประมาณ 

6) การตรวจสอบและต ่ ออาย ุ เ ว ็ บ ไซต ์ ให ้ ทั น
กำหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
ทราบ  

ตรวจสอบ  และปร ับปร ุงเว ็บไซต ์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  

สำนักปลัด  ตลอดปีงบประมาณ 

7) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เขา้มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน  

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การ
ให ้ข ้อเสนอแนะเพ ื ่อให ้บ ุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ  

สำนักปลัด  ตลอดปีงบประมาณ 

 

 



 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

8) มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

(1) สร ้างความเข ้าใจร ่วมกันเก ี ่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการทำงาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องความ
เป็นธรรมในการประเมิน เพื่อเพิ่มความ
ตระหนักให้กับหัวหน้างาน  

สำนักปลัด และทุกกอง ตลอดปีงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


