
 

รายงาน 

ผลการดำเนนิการมาตรการ 

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 



ประกาศเผยแพร่ 

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ได้ดำเนินการวิเคราะข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ที่อาจเป็นความ
เสี่ยงให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่และข้อที่ต้องส่งเสริมให้การปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความทุจริตมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส โดยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดี
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และ 
แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ฉะนั้น จึงขอเผยแพร่ผลผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
       
 (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมสู่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางใน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. จัดทำคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
สำหรับใช้ในหน่วยงาน
ภายใน หน่วยงาน
ภายนอก และประชาชน
ทั่วไปที่มายืมทรัพย์สิน
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการส่วนงานกองอ่ืนๆ เพ่ือวาง
แผนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการนำ
ทรพัย์สินของส่วนราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว  
2. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
3. ออกกฎระเบียบมาตรการรองรับ กรณี
นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวและ
ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ทรัพย์สินของ
ราชการเกิดความเสียหาย 
4. ทำบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง 

งานสำนักปลัด
อบต. 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

1. จัดทำแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ/คู่มือ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของราชการใน
หน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอก และประชาชนทั่วไป 
2. มีการประชุมพนักงาน เป็น
ประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

หากมีบุคลากรบรรจุ/
โอน/ย้ายหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ามาใน
หน่วยงานควรให้สำนัก
ปลัด อบต. 
โดย ปลัดฯ แจ้งให้ทราบ
ถึงมาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของหน่วยงาน 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2. เปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมเข้ามามีบทบาท
ตรวจสอบในการป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

1. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการ
ต่างๆ 
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ เมื่อได้รับการร้องเรียน 

งานนโยบาย
และแผน/งาน

นิติการ 
(สำนักปลัด) 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

1. แต่งตั้งหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือเข้า
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง/ตรวจรับพัสดุ 
2. มีการจัดประชาคม เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นประชาชนใน
การจัดทำโครงการต่างๆ ของ 
อบต.แม่สูน  

- 

3. โครงการจ้างสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. วิเคราะห์เนื้องานที่มีหน้าที่ให้บริการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
2. ออกแบบสำรวจความพึงพอใจให้
ครอบคลุมทุกมิติ 
3. สร้างแบบสำรวจหน้าเว็บไซต์หลัก และ
จัดทำในรูปแบบ QR code 
ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสำนักงาน 
 
 
 

งาน
สารสนเทศ
(สำนักปลัด) 

ธ.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

ทุกส่วนราชการได้มีการจัดทำ
แบบสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยได้เพ่ิมความ
สะดวกในการเข้าถึงแบบข้อ
คำถามมากกว่ารูปแบบเอกสาร 
โดยผู้บริการสามารถตอบ
แบบสอบถามผ่านระบบ 
google from ผ่าน QR CODE  
รายละเอียดตามเอกสารภาพที่
แนบท้าย  
 
 

- 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

4. เปิดเผยข้อมูล O1
และ O23 ให้ข้อมูล
ครอบคลุมทุกประเด็น 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ประจำปี 2565 
2. ประชุมคณะทำงานฯ ทบทวนการ
ปฏิบัติงาน ข้อผิดพลาดที่ทำให้ไม่ได้
คะแนน ในปี 2564 ที่ผ่านมา 
3. ศึกษาคู่มือยกระดับการประเมิน ITA 
65 เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 

สำนักปลัด/ 
กองคลัง 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

คณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้ง ได้
เข้าร่วมประชุม เพ่ือรับฟังถึง
ปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ให้ถือปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือยกระดับ
การทำงานให้เกิดความโปร่งใส
ให้มากยิ่งขึ้น 

- 

 
 

 
 

 

 



 

 

รูปภาพ 

ประกอบการรายงานผลการดำเนินการมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรการที่ 1 จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการสำหรับใช้ใน
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปท่ีมายืมทรัพย์สินราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

 
 มาตรการที่ 2 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทตรวจสอบในการป้องกันการทุจริต 

เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
มาตรการที่ 3 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 



 
 

 
 

มาตรการที่ 4 เปิดเผยข้อมูล O1และ O23 ให้ข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็น 

 


