
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สำนักปลัด โทร, ๐ ๓๕๓๔๐ ๗๓๖ ต่อ ๐ 
ท ี อย ๗๙๓๐๑/ ........................................................  วันท ี ๙... เมษายน ๑๔๖๔..........
เรือง... .ราย.งาน!ผล.การ.ดำ..เนินการตามมาตรการ;เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง'ใสภาย,ในหน่วยงานประจำปี

..งบ.ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ตามที่สำนักงานปลัดได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐในปี ๒๔๖๓ และได้กำหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานในประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนตํ่าสุด คือตัวชี้'วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซ่ึงได้ 
คะแนน เท ่าก ับร้อยละ ๐ ซ ึ่งประเมินจากการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณะ ม ีรายละเอียดตัวซี้ว ัดการประเมินมี
รายละเอยด ดงน

ติวซวิด
ต ัวช ี้ว ัดท ี่ ๑ ๐  ก ารป ้องก ัน การ 
ทุจริต

ประเด็นการประเมิน
(๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
- การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ 
ทุจริต
-การป้องกันการทุจริต
-การดำเน ินการเพ ื่อจ ัดการความเส ี่ยงการ 
ทุจริต

ประเด็นท่ีควรพัฒนา
(๑) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน 
การทุจริต
(๒) การรายงานผลการป้องกันทุจริต 
(๓) การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) ก ารส ่ง เส ร ิม ก ารด ำเน ิน งาน ม ี 
มาตรการให้มีข้อมูลให้ครบทุกหัวข้อ

(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัด

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ผลการประเมินข้างด้น ซี๋ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนคืฃึน คือหน่วยงานควรให้ 
ความสำคัญมากขึ้นใน ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตชองผู้บริหารในหัวข้อย่อยแต่ 
ละข้อที่ต้องนำไปปรับปรุงในข้อดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ข้อ ๐๓๖ แผนการประเมินความเสียงการทุจริต 
ข้อมูลที่รายงานไม่ถูกต้องไม่มีแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องนำมาปรับปรุงแกํไชต่อไป

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเทือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต ข้อมูลที่รายงานไม่ถูกต้องนำมาปรับปรุงแก้ไชต่อไป



-เอ-

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตัวชี้'รัดย่อย ข้อ ๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน มีการรายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา ต้องปรับปรุงแกไขให้ทันกำหนดเวลา

ภารกิจทำให้เกิดข้อบกพร่องในประเด็นนี้เองซี่งในปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ทางหน่วยงานจักไต้ดำเนินการ 
ไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครอบคลุมครบถ้วนทุกตัวชี้วัดที่กำหนด

หน่วยงานยังไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงทำให้เตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด เซ่น การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประกอบด้วยข้อมูล 
ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุแลซะการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังข่าว 
ประซาสัมพันธ์ และมีซ่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประซาซนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ 5-56โฟ06 
โดยเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบด้นข้อมูลไดโดยง่าย

ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
^ เน่ว ยงาน'ให้ดืช้ีน

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน โโ/\ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๓ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ดังต่อไปน้ี

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดขอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแน 0 ^

๑. มีแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใข้ทรัพย์สิน 
ของราขการที่ถูกต้อง

จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของราซการ 
ที่ถูกต้อง

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองซ่าง

ต.ค.๒๔๖๓- 
ม ี.ค. ๒๔๖๔

-ดำเนินการแล้ว หากมีป้ญห" 
แจ้งผู้บริหา' 
ให้ทราบเพ่ื& 
แก้ไขป้ญหา 
ต่อไป

๒ ^ ความรู้เกี่ยวกับการ 
ป้องกันผลประโยซน์ทับ 
ซ้อน

ปีกอบรมบุคลากรเพื่อให้ 
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยซน์ 
ทับซ้อน

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองซ่าง

ต.ค.๒๔๖๓- 
ม ี.ค. ๒๔๖๔

-จัดประชุมให้ความรู้ 
กับพนักงานส่วน 
ตำบล
- ประกาศคู่มือ 
ป้องกันผลประโยซน์ 
ทับซ้อนลงเว็บไซด์ 
อบต.บ้านร่อม

/.(วลก1'01าา6.ฐ0.1:[า
เพ่ือให้ประซาซน 
ได้รับทราบและติด 
บอร์ดประซาสัมพันธ์ 
ท่ี อบต. บ้านร่อม



-๓-

มาตรการ/แนวทาง ว ิธ กีารดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ
๓. ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงา 
น
ของรัฐ

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อ 
สังคมออนไลน์หรือส่ือสาร 
สนเทศของหน่วยงาน

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง

ต.ค.๒๔๖๓- 
ม.ค. ๒๔๖๔

-จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะทำงานการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน 
การดำเนิน 
-จัดประชุมให้ความรู้ 
กับพนักงาบส่วน 
ตำบล

๔. การจัดทำประกาคข้อ 
ปเฒิผัติ!ในการ'ขอยืม 
า^ยส ิน ชองทาง 
ราชการไปใข้ในการ 
ปฏิบัติงาน

มีการจัดทำประกาศข้อ 
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน 
ของทางราชการไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้บุคคลภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน 
ทราบให้ซัดเจน

สำนักปลัด ต. ค. ๒๔๖๓- 
มี.ค. ๒๔๖๔

-ดำเนินการแล้ว 
และแจ้งให้ส่วน 
ราชการและผู้มี 
หน้าที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบแล้ว

๔. การปรับปรุงพัฒนา 
การปฏิบัติงานการให้ 
บริการผ ู้มาติดต่อ 
ราชการที่เป็น'โปตาม 
ขั้นตอนระยะเวลาที่ 
กำหนด

*

๑ .ทบทวนปรับปรุงคู่มีอการ 
ปฏิบัติงาน
๒. ทบทวน ปรับปรุงค ู่มือ 
มาตรฐานการให้บริการ 
ประซาซน
๓. รณรงค์พัฒนาจิตสำนึก 
การให้บริการกับเจ้าหน้าที่ 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือ 
สื่อสารสนเทศของหน่วยงาน

สำนักปลัด ต. ค. ๒๔๖๓- 
ม ี.ค. ๒๔๖๔

-ประชุมพนักงานส่วน 
ตำบลและพิจารณา 
ปรับปรุงค ู่มือการ 
ปฏิบัติงาน และการ 
ให้บริการประซาซน 
ให้เป็นปัจจุบัน 
- เผยแพร่ลงเว็บไซด์ 
อบต.บ้านร่อม
V/ผพ.เวลกโ๐ ๓ อ-ฐอ/แา

๖.การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผ ู้มาใช้ 
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมาและมี 
แนวทางในการให้ผ ู้มา 
ติดต่ออย่างโปร่งใส

จัดทำประกาศไม่เรียกร้อง 
ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ 
หน้าที่ และม ีการจัดทำ 
ประกาศไม่เรียกรับ 
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน 
ใดๆ

สำนักปลัด ต.ค.๒๔๖๓- 
ม ี.ค. ๒๔๖๔

-จัดทำประกาศแล้ว



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแง.

๗. การตรวจสอบและ 
ต่ออายุเว็บไซด๊ให้ทัน 
กำหนดเวลา พร้อมที่จะ 
เผยแพร่ข้อมูลให้ 
ประซาซนทราบ

ซ

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บ 
ไซด์ของหน่วยงานให้เป็น 
ป้จจุบัน

สำนักปลัด ต. ค. ๒๕๖๓- 
เม.ย.๒๕๖๔

■ แจ้งบริษัทนพเกตุ เน็ท 
เวิร์ค จำกัดพัฒนา 
ปรับปรุงเว็บไซด์ อบต. 
ผผพ.เวลกโอกกอ.ฐอโเช 
โดยดำเนินการ น่าหัวข้อ 
การประมิน โโ/\ แยก 
เพิ่มออกมาเพื่อ 
ประซาซนสามารถ 
ตรวจสอบเข้าดูได้ 
โดยตรงชัดเจน และ 
สะดวกมากยิ่งขึ้น

๘. เปิดโอกาสให้ 
ผู้'รับบริการ'หรือผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการปรับปรุง 
การดำเนินงาน

ประซาสัมพันธ์ซ่องทางการ 
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้บุคลากรและ 
สาธารณซนรับทราบ

สำนักปลัด ต.ค.๒๕๖๓- 
ก.ย.๒๕๖๔

- ประซาสัมพันธ์ซ่องทาง 
การร้องเรียนทางเสียง 
ตามสาย
- มีซ่องทางการร้องเรียน 
ทางเว็บไซด์ อบต.บ้าน 
ร่อม
ผพผ.ชลกโอโฑอ.ฐอ.'เช 
เพื่อให้บุคลากรและ 
ประขาซนรับทราบ

๙. สร้างการรับรู้ให้กับ 
บุคลากรในหน่วยงาน 
เก ี่^โบแผนการใช้จ ่าย 
งบประมาณประจำปี 
และเปิดโอกาสให้ 
บุคลากรในหน่วยงานมี 
ส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใข้จ่าย

๑.ประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว 
สารเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปีให้ 
บุคลากรรับทราบ 
๒. ประซาสัมพันธ์ซ่องทางการ 
ร้องเรียนให้บุคลากรรับทราบ

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง

ต. ค. ๒๕๖๓- 
มี.ค.๒๕๖๔

-ประซาสัมพันธ์แผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ โดย 
เผยแพร่ลงเว็บไซด์ อบต. 
บ้านร่อม
ผผผ.ชลทโ๐๓6.5๐.1:ช -
และมีซ่องทางการ 
ร้องเรียนให้ทราบแล้ว

๑๐.มีการมอบหมาย 
งานการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภาพซองงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ

๑. สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 
และการทำงาน
๒. ผู้บริหารเน้นยํ้าในที่ประขุม 
เรื่องความเป็นธรรมในการ 
ประเมินเพื่อเพิ่มความเป็น 
ธรรมในการประเมินเพื่อเพิ่ม 
ความตระหนักให้กับหัวหน้า 
งาน

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองซ่าง

ต.ค.๒๕๖๓- 
ก.ย.๒๕๖๔

-รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล 
รอบ ๖ เดือน 
-โดยจัดให้มีการประขุม 
ชี้แจงทำความเช้าใจ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ 
ประเมินให้กับหัวหน้า 
ส่วนราซการรับทราบ



-๕-

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดขอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแน ะ
๑ ๑ .การเปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะของ 
หน่วยงาน

ปรับปรุงเว็บไซด์ของ 
หน่วยงานให้เป็นป้จจุบันเพื่อ 
ประซาซนสามารถรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารของทางหน่วยงานได้ 
รวดเร็ว

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/

ต. ค. ๒ ๕๖๓- 
ก.ย.๒๕๖๔

■ แจ้งบริษัทนพเกตุ เน็ท 
เวิร์ค จำกัดพัฒนา 
ปรับปรุงเว็บไซด์ อบต.
พ พ พ .ช อ กโ'๐๓6 .ฐ0.1:๒ -
แจ้งผู้ดูแลระบบ อบต. 
บ้านร่อม ให้ลงข้อมูลให้ 
เป็นป้จจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
ๆ ๆ ห ง

ลงขื่อ.............0^........................
(นายลัมภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม


