
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     งานจัดท างบประมาณ วิชาการและแผนงาน       
ที ่   ชย 79901/27                                        วันที่  20    เมษายน  2565 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 

เรื่องเดิม 
ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   นั้น 
 

     ข้อเท็จจริง 
       บัดนี้ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ได้ด าเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
สรุปรายงานผลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                          
             (นางสาวมัณฑนา  โคตรนาวัง) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 (ลงชื่อ)   
  (นางสุนันทา  เพิ่มวิไล) 

  หัวหน้าส านักปลัด 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล....................................................................................... ... 

 (ลงชื่อ)   
(นางมีนภากร  ภิรมย์กิจ) 

ผู้อ านวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล..........................................................................................  
     (ลงชื่อ)   
                 (นายปรีชา  เพชรประไพ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 

 ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1. จัดท าแผนผัง แสดง
ขั้นตอน ระยะเวลาการ 
ให้บริการประชาชน 
และระบ ุผู้รับผดิชอบ
งาน ให้บริการทุก 
กระบวนงาน 

1. จัดท าแผนผังแสดง ขั้นตอน
ระยะเวลาให้บริการ ประชาชน
และระบ ุผู้รับผดิชอบงาน
ให้บริการใน ทุกกระบวนงาน 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให ้
ประชาชนทราบผ่านช่องทาง ที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต ์สื่อ
สังคมออนไลน์ บอร์ด 
ประชาสมัพันธ์จดหมายข่าว 
เสียงตามสาย หอกระจาย ข่าว 
ฯลฯ 

ส านักปลดั 1. จัดท าแผนผังแสดง 
ขั้นตอนระยะเวลา

ให้บริการ ประชาชนและ
ระบ ุผู้รับผดิชอบงาน

ให้บริการใน ทุก
กระบวนงาน 2. เผยแพร่

ประชาสมัพันธ์ให้ 
ประชาชนทราบผ่าน

ช่องทาง ที่หลากหลาย เช่น 
เว็บไซต ์สื่อสังคมออนไลน์ 

บอร์ด ประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว เสียงตามสาย 

หอกระจาย ข่าว ฯลฯ 

 

2. การเผยแพร ่ข้อมูล
การใช้จ่าย 
งบประมาณให ้
บุคลากรและ 
ประชาชนได ้รับทราบ 

1.จัดท ามาตรการในการ 
เผยแพร่ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้จ่ายงบประมาณ  
2.เผยแพร่ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
กับการใช้จ่ายงบประมาณให ้
บุคลากรและประชาชนทราบ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

1.จัดท ามาตรการในการ 
เผยแพร่ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง
กับ การใช้จ่ายงบประมาณ  
2.เผยแพร่ข้อมลูที่
เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่าย
งบประมาณให ้บุคลากร
และประชาชนทราบ 

 

3. การบริหารงาน 
บุคคลตามหลัก 
คุณธรรมในการ 
พิจารณาความด ี
ความชอบ 
ความก้าวหน้า 
ประชาชน ผู้รับบริการ 

จัดท ามาตรการบริหารงาน 
บุคคลตามหลักคุณธรรมใน 
การพิจารณาความด ีความชอบ
ความก้าวหน้า โดยก าหนด
ข้อตกลงการ ปฏิบัติงานใน
ระดับบุคคล พิจารณาจาก
เกณฑผ์ลงาน/ ผลส าเร็จของ
งาน/กรอบ ระยะเวลา/ผลการ
ประเมิน ความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการ 

ส านักปลดั จัดท ามาตรการบริหารงาน 
บุคคลตามหลักคุณธรรมใน 
การพิจารณาความด ี
ความชอบความก้าวหน้า 
โดยก าหนดข้อตกลงการ 
ปฏิบัติงานในระดับบุคคล 
พิจารณาจากเกณฑ์
ผลงาน/ ผลส าเร็จของ
งาน/กรอบ ระยะเวลา/ผล
การประเมิน ความพึง
พอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการ 

 

 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
4. พัฒนาการ บริการ
สร้าง มาตรฐานที่เท่า 
เทียมกัน เช่น การจัด
ให้มีบัตรคิว หรือการ
น า เทคโนโลยีมาใช้ใน 
การจัดระบบ บัตรคิว 

1. จัดให้มีบัตรคิวหรือการน า 
เทคโนโลยีมาใช้ในการ 
จัดระบบบัตรคิว  
2. สรุปผลผูม้าใช้บริการให ้
ผู้บริหารทราบ 

ส านักปลดั 1. จัดให้มีบัตรคิวหรือการ
น า เทคโนโลยีมาใช้ในการ 
จัดระบบบัตรคิว  
2. สรุปผลผูม้าใช้บริการให ้
ผู้บริหารทราบ 

 

5. พัฒนาบุคลากร โดย
การปลูกฝัง ฐาน
ความคิดในการ 
แยกแยะ ประโยชน์
ส่วนตน และส่วนรวม 

1. จัดท าโครงการเพื่อพัฒนา 
บุคลากรเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับ
ประโยชนส์่วนรวม มากกว่า
ประโยชนส์่วนบุคคล  
2. ก าหนดประเด็นการ 
ให้บริการอย่างเท่าเทยีมกัน ไว้
ในพันธกิจขององค์กร 3. 
ก าหนดแนวทางในการ 
ด าเนินการร่วมกัน 

ส านักปลดั 1. จัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนา บุคลากรเพื่อให้
ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่า
ประโยชนส์่วนบุคคล  
2. ก าหนดประเด็นการ 
ให้บริการอย่างเท่าเทยีม
กัน ไว้ในพันธกิจของ
องค์กร 3. ก าหนดแนวทาง
ในการ ด าเนินการร่วมกัน 

 

6. เผยแพร่ผลงาน 
และข้อมลูที ่เป็น
ประโยชน์กับ 
สาธารณชนให้ เป็น
ปัจจุบันทาง เว็บไซต์
ของ อบต. และสื่อ
ออนไลน ์

1. จัดให้มีการเผยแพร ่ผลงาน
และข้อมลูที่เป็น ปัจจุบันแก่
สาธารณชนใน ช่องทางที่
หลากหลาย เช่น หอกระจาย
ข่าว เสียงตาม สาย หน่วย
บริการเคลื่อนที ่จัดนิทรรศการ 
ฯลฯ 

ส านักปลดั 1. จัดให้มีการเผยแพร ่
ผลงานและข้อมูลทีเ่ป็น 
ปัจจุบันแก่สาธารณชนใน 
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
หอกระจายข่าว เสียงตาม 
สาย หน่วยบริการเคลื่อนที ่
จัดนิทรรศการ ฯลฯ 

 

7. การแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็นภายใน 
หน่วยงาน 

1. ผู้บริหารจดัประชุมให ้เสนอ
ความคิดเห็นของ บุคลากร
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ผล
การประชุมให้บุคลากร และ
ประชาชนทราบ 

ส านักปลดั 1. ผู้บริหารจดัประชุมให ้
เสนอความคดิเห็นของ 
บุคลากรอยา่งน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
ผลการประชุมให้บุคลากร 
และประชาชนทราบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
8. การอ านวยความ 
สะดวกในการให ้
บริการประชาชน หรือ
ผู้มาตดิต่อ 

1. จัดให้มีเก้าอ้ีรองรับผู้มา 
ติดต่อราชการหรือรับบริการ 
อย่างเพียงพอ 2. มีป้ายบอก
ทิศทางหรือ ต าแหน่งในการ
เข้าถึงจุด ให้บริการอย่าง
สะดวกและ ชัดเจน 3.จัดท า
แผนผังการก าหนด 
ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน และ
ช่องทางติดต่อ 4.ท าแบบค า
ร้องและ ตัวอย่างการกรอก
ข้อมูล/ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า  
5.มีการให้บริการนอกเวลา 
ราชการ 6.การออกแบบ
สถานท่ี ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมี
ครรภ ์และผู้สูงอาย ุ7.
ให้บริการอินเตอร์เน็ต 8. ในจุด
อันตรายออกแบบ ให้สามารถ
มองเห็นได ้9.มีแสงสว่าง
เพียงพอ 10. จัดท าบัตรคิว 
11. จุดคัดกรองผู้มาติดต่อ 

ส านักปลดั 1. จัดให้มีเก้าอ้ีรองรับผู้มา 
ติดต่อราชการหรือรับ
บริการ อย่างเพียงพอ 2. 
มีป้ายบอกทิศทางหรือ 
ต าแหน่งในการเข้าถึงจุด 
ให้บริการอย่างสะดวกและ 
ชัดเจน 3.จัดท าแผนผัง
การก าหนด ผู้รับผิดชอบ
แต่ละขั้นตอน และ
ช่องทางติดต่อ 4.ท าแบบ
ค าร้องและ ตัวอย่างการ
กรอกข้อมูล/ เจ้าหน้าท่ีให้
ค าแนะน า  5.มีการ
ให้บริการนอกเวลา 
ราชการ 6.การออกแบบ
สถานท่ี ค านึงถึงผู้พิการ 
สตรมีีครรภ ์และผูสู้งอาย ุ
7.ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
8. ในจุดอันตรายออกแบบ 
ให้สามารถมองเห็นได ้9.มี
แสงสว่างเพียงพอ 10. 
จัดท าบัตรคิว 11. จุดคัด
กรองผู้มาตดิต่อ 

 

9. มีระบบและช่อง 
ทางการรับเรื่อง 
ร้องเรียนที่ม ี
ประสิทธิภาพ (สะดวก/
รวดเร็ว/ ตอบสนองใน
การ แก้ไข) กรณี
บุคลากร เลือกปฏิบตัิ
และ ให้บริการโดยไม่
เป็น ธรรม 

1. จัดท าระบบและช่อง 
ทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณี
บุคลากรเลือกปฏิบตั ิและ
ให้บริการที่ไม่เป็นธรรม เช่น 
ผ่านทางหมายเลข โทรศัพท์สื่อ
ออนไลน ์และ เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 2. ประชาสัมพันธ์
ช่องทาง การรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนให ้บุคลากรและ
ประชาชนได ้ทราบ 

ส านักปลดั 1. จัดท าระบบและช่อง 
ทางการรับเรื่องร้องเรียน 
กรณีบุคลากรเลือกปฏบิัต ิ
และให้บริการที่ไม่เป็น
ธรรม เช่น ผ่านทาง
หมายเลข โทรศัพท์สื่อ
ออนไลน ์และ เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 2. 
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง 
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ให ้บุคลากรและประชาชน
ได ้ทราบ 

 

 
 
 
 
 
 



 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
10. สร้างช่องทาง การ
สื่อสารเพื่อ อ านวย
ความสะดวก ให้แก่
ประชาชน ผู้รับบริการ
ที่จะ ติดต่อสอบถาม
หรือ ขอข้อมูลหรือรับ
ฟัง ค าติชม/แสดงความ 
คิดเห็นเกีย่วกับการ 
ด าเนินงาน/การให ้
บริการของ อบต. เช่น 
หมายเลข โทรศัพท์
เฉพาะ เจ้าหน้าท่ีผู้รับ 
ผิดชอบ จัดตั้ง 
ศูนย์บริการร่วม กล่อง/
ตู้รับฟังความ คิดเห็น
ของ อบต. เป็นต้น 

จัดให้มีทางการสื่อสาร เพื่อ
อ านวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที ่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอ ข้อมูล
หรือรับฟังค าติชม/ แสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับ การ 
ด าเนินการให้บริการของ อบต. 

ส านักปลดั จัดให้มีทางการสื่อสาร 
เพื่ออ านวยความ
สะดวก ให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที ่
จะติดต่อสอบถามหรือ
ขอ ข้อมูลหรือรับฟังค า
ติชม/ แสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับ การ 
ด าเนินการให้บริการ
ของ อบต. 

 

 


