
  

บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ  สํานักปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  โทร. 042-219946     
ที่ อด ๗6601/96       วันที่    29    มีนาคม   ๒๕64 
เร่ือง  รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน 
...........................................................................................................................................................................................   
เรียน  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

ตามท่ีสํานักปลัด  ได4รายงานการวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
ของหน�วยงานภาครัฐในป7 พ.ศ.๒๕๖3 และได4กําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส
ภายในหน�วยงานให4ดีข้ึน ไว4ในข4อ ๖ ตามบันทึกข4อความ เรื่อง รายงานการวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐในป7 พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ลงวันท่ี  28  
ธันวาคม  ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให�ดีข้ึน 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู�รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช4ทรัพย�สิน
ของราชการท่ีถูกต4อง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช4ทรัพย�สินของราชการท่ี

ถูกต4อง 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง 

(2) ให4ความรู4เก่ียวกับ
การปFองกัน 

ผลประโยชน�ทับซ4อน 

(1) ฝIกอบรมหรือประชุม 
พนักงานหน�วยงานเพ่ือให4

ความรู4เก่ียวกับผลประโยชน�ทับ
ซ4อน 

สํานักปลัด 

(3) ให4ความรู4เรื่องการ
ประเมิน 

คุณธรรมและความ
โปร�งใสใน 

การดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ 

รณรงค�ให4ความรู4เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ

โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ ผ�านสื่อสังคม 
ออนไลน�หรือสื่สารสนเทศของ 

หน�วยงาน 

สํานักปลัด 

(4) การจัดทําประกาศ
ข4อปฏิบัติในการขอยืม

ทรัพย�สินของทาง
ราชการไปใช4ในการ

ปฏิบัติงาน 

มีการจัดทําประกาศข4อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย�สินของทาง 

ราชการไปใช4ในการปฏิบัติงาน 
ให4บุคคลภายในและภายนอก 

หน�วยงานทราบให4ชัดเจน 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง 

5) การเปKดเผยข4อมูล 
ข4อเท็จจริงแก�ผู4มาใช4
บริการอย�างถูกต4อง  
ตรงไปตรงมา และมี

แนวทางในการให4ผู4มา
ติดต�ออย�างโปร�งใส 

จัดทําประกาศไม�เรียกร4อง
ประโยชน�อ่ืนใดในการปฏิบัติ

หน4าท่ี และมีการจัดทําประกาศ 
ไม�เรียกรับผลประโยชน�หรือ

ทรัพย�สินใดๆ 
 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รายงานความก4าวหน4า 
และสรุปผล  ณ สิ้น

ป7งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู4รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
6) การตรวจสอบและต�อ

อายุ 
เว็บไซต�ให4ทัน

กําหนดเวลา พร4อมท่ีจะ
เผยแพร�ข4อมูลให4
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต� 
ของหน�วยงานให4เปNนปOจจุบัน 

สํานักปลัด 

7) เปKดโอกาสให4
ผู4รับบริการ หรือผู4มีส�วน
ได4ส�วนเสียเข4ามามีส�วน
ร�วมในการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธ�ช�องทางการ 
ร4องเรียน การให4ข4อเสนอแนะ 

เพ่ือให4บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

สํานักปลัด 

8) มีการมอบหมายงาน  
การปฏิบัติงาน รวมถึง

การ 
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงาน โดยไม�

เลือกปฏิบัติ 

(1) สร4างความเข4าใจร�วมกัน 
เก่ียวกับเกณฑ�การประเมินและ 

การทํางาน 
(2) ผู4บริหารเน4นย้ําในท่ีประชุม 

เรื่องความเปNนธรรมในการ 
ประเมิน เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก 

ให4กับหัวหน4างาน 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช�าง 

(9) มีแนวทางการ
เปKดเผยข4อมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ราชการท่ีถูกต4อง 

จัดทําแนวทางการเปKดเผยข4อมูล
และเผยแพร�ข4อมูลพ้ืนฐาน

เก่ียวกับการปฏิบัติงาน การเปKด
ช�องทางปฏิสัมพันธ�กับ

ผู4รับบริการและประชาชนท่ัวไป 
สามารถเข4าถึงได4 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/กองช�าง/
กองการศึกษาฯ 

(10) จัดทําแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการ

ปFองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ

หน�วย 

จัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให4มีการ
กํากับติดตามการนําไปปฏิบัติ

อย�างเปNนรูปธรรม 
และเปKดเผยผ�านเว็บไซต�อย�าง

ท่ัวถึง 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/กองช�าง/
กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รายงานความก4าวหน4า 
และสรุปผล  ณ สิ้น

ป7งบประมาณ 

 
 
 
 
 
                        /ผลการ... 
 
 
 
 



-๓- 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  มีค�าคะแนนเท�ากับ 61.88 อยู�ในระดับ D  และเพ่ือให4ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 มีค�าคะแนนท่ีสูงข้ึน และเปNนไป
ตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให4ดีมากยิ่งข้ึน  สํานักปลัดจึงขอ
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให4ดียิ่งข้ึน  ตาม
มาตรการท่ีได4กําหนดไว4ข4างต4น  ดังต�อไปนี้ 
 

ผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน 
ขององค#การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี 

 

สถานะการดําเนินการ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ 
ยังไม�

ดําเนินการ 
อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร.อยแล.ว 

(1) มีแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช4ทรัพย�สิน
ของราชการท่ีถูกต4อง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช4
ทรัพย�สินของราชการท่ีถูกต4อง 

- 
 

 
/ 

- 

(2) ให4ความรู4เก่ียวกับ
การปFองกัน 
ผลประโยชน�ทับซ4อน 

(1) ฝIกอบรมหรือประชุม 
พนักงานหน�วยงานเพ่ือให4ความรู4

เก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ4อน 

- -  
/ 

(3) ให4ความรู4เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสใน 
การดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ 

รณรงค�ให4ความรู4เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการ

ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ผ�าน
สื่อสังคมออนไลน�หรือสื่อสารสนเทศ

ของหน�วยงาน 

- -  
/ 

(ตรวจสอบในเว็ป
ไซด�ของหน�วยงาน) 

(4) การจัดทําประกาศ
ข4อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย�สินของทาง
ราชการไปใช4ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดทําประกาศข4อปฏิบัติในการ
ขอยืมทรัพย�สินของทาง 

ราชการไปใช4ในการปฏิบัติงาน ให4
บุคคลภายในและภายนอก 
หน�วยงานทราบให4ชัดเจน 

 
 
- 

 
 
/ 

 
 
- 

5) การเปKดเผยข4อมูล 
ข4อเท็จจริงแก�ผู4มาใช4
บริการอย�างถูกต4อง  
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให4ผู4มา
ติดต�ออย�างโปร�งใส 

จัดทําประกาศไม�เรียกร4องประโยชน�
อ่ืนใดในการปฏิบัติหน4าท่ี และมีการ

จัดทําประกาศไม�เรียกรับผลประโยชน�
หรือทรัพย�สินใดๆ 

 

 
 
- 

 
 
/ 

 
 
- 

6) การตรวจสอบและต�อ
อายุเว็บไซต�ให4ทัน
กําหนดเวลา พร4อมท่ีจะ
เผยแพร�ข4อมูลให4
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต� 
ของหน�วยงานให4เปNนปOจจุบัน 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
/  

(ตรวจสอบในเว็ป
ไซด�ของหน�วยงาน) 

 
 



 
-๔- 

 
สถานะการดําเนินการ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร.อยแล.ว 

7) เปKดโอกาสให4
ผู4รับบริการ หรือผู4มี
ส�วนได4ส�วนเสียเข4ามา
มีส�วนร�วมในการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธ�ช�องทางการ 
ร4องเรียน การให4ข4อเสนอแนะ 

เพ่ือให4บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
/ 

8) มีการมอบหมาย
งาน การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงาน โดย
ไม�เลือกปฏิบัติ 

(1) สร4างความเข4าใจร�วมกัน 
เก่ียวกับเกณฑ�การประเมินและ 

การทํางาน 
(2) ผู4บริหารเน4นย้ําในท่ีประชุม 

เรื่องความเปNนธรรมในการ 
ประเมิน เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก 

ให4กับหัวหน4างาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
/ 

(ตรวจสอบในเว็ป
ไซด�ของหน�วยงาน) 

(9) มีแนวทางการ
เปKดเผยข4อมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ราชการท่ี
ถูกต4อง 

จัดทําแนวทางการเปKดเผยข4อมูลและ
เผยแพร�ข4อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงาน การเปKดช�องทาง
ปฏิสัมพันธ�กับผู4รับบริการและ

ประชาชนท่ัวไป สามารถเข4าถึงได4 

 
 
- 

 
 
/ 

 
 
- 

(10) จัดทําแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการ
ปFองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของหน�วย 

จัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให4มีการกํากับ
ติดตามการนําไปปฏิบัติอย�างเปNน

รูปธรรมและเปKดเผยผ�านเว็บไซต�อย�าง
ท่ัวถึง 

 
 
- 

 
 
/ 

 
 
- 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 
       (นางสาวภาวิณี  แก)วแก�น) 

     นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  รักษาราชการแทน 
      หวัหน)าสํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 
 

-5- 
 

 
ความเห็นปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
.......................................-เพ่ือโปรดทราบ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

(นางสาวกนิษฐา  เพชรนาดี) 
รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
 

ความเห็นนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
.......................................-ทราบ.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

(นายบัวลา  พลยศ) 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


