
 
รายงานผลการด าเนนิการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใส   
ขององค์การบริหารสว่นต าบลทองเอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางใน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธร รมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนนิงาน ข้อเสนอแนะ 
1. การให้ความรู้ด้านการใช้
จ่ายงบประมาณแก่พนักงาน
และลูกจ้างพนักงานในองค์กร 

1. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการตรวจรับพัสดุ
ให้กับบุคคลากร  
2.  สร้างความเข้าใจร่วมกันและ
ตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายในมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
งบประมาณได้ 

กองคลัง ม.ค.- เม.ย.65 1 . ให้ ความรู้ แ ก่ พนั ก งานและลู กจ้ า ง
พนักงานในองค์กร  เมื่ อมีการประชุม
พนั ก ง านประจ า เ ดื อน  เ มื่ อ วั นที่  12 
มกราคม 2565 
2. มีมาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใสฯ พร้อมแจ้งใน
ที่ ป ระชุ มต่ อ เจ้ าหน้ าที่  เ มื่ อ วั นที่  12 
มกราคม 2565 

- เมื่อมีการประชุม
พนักงาน
ประจ าเดือนให้
กองคลังแจ้งให้
ทราบถึงความ
คืบหน้าใช้จ่าย
งบประมาณและ
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างรวมถึงการ
ตรวจรับพัสดุให้กับ
บุคคลากร 

2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

1. สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
2. มีขั้นตอนการขออนุญาตการขอ
ยืมที่ถูกต้อง 
๓. สร้างมาตรการการก ากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ส านักปลัด ม.ค.- เม.ย.65 1. จัดท าแนวทางปฏิบัติพร้อมประกาศฯ
ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์พร้อมแจ้งในที่
ประชุมต่อเจ้าหน้าที่  
2. สร้างจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้
ในการปฏิบัติงานที่ดี  
3. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ 
4. หมั่นตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ
เป็นประจ าทุกวัน 
5. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของ
ราชการ 

 

 



มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนนิงาน ข้อเสนอแนะ 
3. ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
การทุจริตในองค์กรแก่ 
พนักงาน 

1.  ผู้บริหารสูงสุดให้ความส าคัญใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
โดยต้องทบทวน นโยบายที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
2. จัดท าแผนงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได ้
3. สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร
ภายในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 

ส านักปลัด ตลอดปี 2565 1. ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ใส
สะอาด “No Gift Policy” งดรับและให้
ของขวัญหรือผลประโยชน์ อ่ืนใดในช่วง
เทศกาลและในทุกโอกาส  
2.  ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์พร้อมแจ้งใน
ที่ประชุมต่อเจ้าหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์ 
“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอน ใสสะอาด “No Gift Policy” งด
รับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส เมื่อวันที่ 
12 มกราคม 2565 
3. สร้างจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้
ในการปฏิบัติงานที่ดี 
4. มีแผนงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได ้

- หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายใน
หน่วยงานควรให้
ส านักปลัดฯ แจ้งให้
ทราบถึงมาตรการ
ต่าง ๆดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

4. ปรับปรุงเว็บไซด์ของหน่วย 
งานให้สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

- แจ้งผู้ดูแลระบบปรับปรุงเว็บไซด์
และอับเดทข้อมูลให้สอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เช่น จัดให้ มี 
ช่องทางร้องเรียนทุจริตแยกจากช่อง 
ทางการร้องเรียนทั่วไป ,ปรับปรุง
ข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันและเพ่ิมช่องทาง 
การติดต่อ , จัดให้มีช่องทางการ
ปฏิ สั ม พันธ์ กั บผู้ รั บบริ กา รและ
ประชาชนทั่วไป 

ส านักปลัด ม.ค.- เม.ย.65 ผู้ดูแลระบบด าเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ 
อบต.ทองเอน ดังนี้ 
- เพ่ิมช่องทางร้องเรียนทุจริตแยกจากช่อง
ทางการร้องเรียนทั่วไป 
- ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารพนักงาน ให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเ พ่ิมช่อง
ทางการติดต่อ 
- จั ด ให้ มี ช่ อ งทา งการปฏิ สั ม พันธ์ กั บ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 

 



 


