
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ  

ที่  สป      -  /2565                   วันที่   5  เมษำยน  2565 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธ ิผ่ำน หัวหน้ำส ำนักปลัด  

  ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ ได้ก ำหนดมำตรกำร/แนวทำงในกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ ในปี งบประมำณ 2565 ตำมผลกำรวิเครำะห์ด ำเนินกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2564 นั้น 
  ส ำนักงำนปลัด ได้สรุปผลกำรด ำเนินตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยบันทึกฉบับนี้ 

           ลงชื่อ     ผู้รำยงำน 

 (นำงสำวฤทัยรัตน์ บุญนำรักษ์)                                                                          
                                                               นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัด 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ      

(นำงสำวประภำภรณ์ กล้ำรอด)                                                                          
                                                                       หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
ควำมเห็นปลัด อบต.ล ำสนธิ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ      

  (นำยบรรจบ แก้ววิชิต)                                                                          
                                                        ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ 
 
ควำมเห็นนำยก อบต.ล ำสนธิ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ      

(นำงวันทนำ  บุญหรรษำ)                                                                           
                                                        นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธ ิ

 



 
รายงานผลการด าเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 ตำมท่ีได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ ประจ ำปี 
2564 (ITA) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ และได้ก ำหนดมำตรกำร/แนวทำงในกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ ในปี งบประมำณ 2565 โดยได้มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ท า ไม่ท า หมาย
เหตุ 

(1) มีแนวทำงปฏิบัติ
เกีย่วกับกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรที่ถูกต้อง 

จัดท ำแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรที่ถูกต้อง 

ส ำนักปลัด/ 

กองคลัง 

-จัดท ำประกำศและแจ้ง
เวียนให้ทรำบ 

  

(2) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุม
พนักงำนหน่วยงำน
เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส ำนักปลัด -นักทรัพยำกร แจ้งในที่
ประชุม ให้ควำมรู้แก่
พนักงำน 

 

(3) ให้ควำมรู้เรื่องกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

รณรงค์ให้ควำมรู้เรื่อง
กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำน
สื่อสังคมออนไลน์ หรือ
สื่อสำรสนเทศของ
หน่วยงำน 

ส ำนักปลัด -นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน  ชี้แจงในที่ประชุม 
เพ่ือให้ทุกฝ่ำยเข้ำใจวิธีกำร
ประเมิน / แจ้งในกำร
ประชุมสภำสมัยสำมัญท่ี 1 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 
ก.พ. 65 

 

(4) กำรจัดท ำประกำศข้อ
ปฏิบัติในกำรขอยืม
ทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำน 

มีกำรจัดท ำประกำศข้อ
ปฏิบัติในกำรขอยืม
ทรัพย์สินของรำชกำรไป
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้
บุคคลภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน
ทรำยให้ชัดเจน 

 

ส ำนักปลัด/ 

กองคลัง 

-จัดท ำ และประชำสัมพันธ์
เน้นย้ ำวิธีปฏิบัติเพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจ 

 



(5) กำรเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มำใช้
บริกำรอย่ำงถูกต้อง 
ตรงไปตรงมำ และมี
แนวทำงในกำรให้ผู้มำ
ติดต่ออย่ำงโปร่งใส 

จัดท ำประกำศไม่
เรียกร้องประโยชน์อื่นใด
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และ
มีกำรจัดท ำประกำศไม่
เรียกรับผลประโยชน์
หรือทรัพย์สินใดๆ 

ส ำนักปลัด - -จัดท ำประกำศฯ และ สร้ำง
ค่ำนิยม ควำมจริงใจ  
“เปิดเผย  โปร่งใส  ไม่
เรียกร้อง” 

 

(6) กำรตรวจสอบและต่อ
อำยุเว็บไซต์ให้ทัน
ก ำหนดเวลำ พร้อมที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชำชน
ทรำบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงำนให้
เป็นปัจจุบัน 

ส ำนักปลัด/
กองคลัง 

-สอบถำม ผู้รับจ้ำง และ
แจ้งกำรต่อสัญญำ  (จะ
หมดช่วงเดือน พ.ค.  แจ้ง
ผู้รับจ้ำงว่ำต่อสัญญำ) 

 

(7) เปิดให้โอกำสให้บริกำร 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

ประชำสัมพันธ์ช่องทำง
กำรร้องเรียน กำรให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
บุคลำกรและ
สำธำรณชนรับทรำบ 

ส ำนักปลัด -ประชำสัมพันธ์ช่องทำง
กำรแนะน ำบริกำรได้หลำย
ช่องทำง 
-จัดท ำระบบส ำรวจควำม
พึงพอใจ เพ่ือพัฒนำ
บริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
 

 

(8) มีกำรมอบหมำยงำน
กำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำน
ตำมระดับคุณภำพงำน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้ำงควำมเข้ำใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์
กำรประเมินและกำร
ท ำงำน 

(2) ผู้บริหำรเน้นย้ ำในที่
ประชุมเรื่องควำมเป็น
ธรรมในกำรประเมิน 
เพ่ือเพ่ิมควำมตระหนัก
ให้หัวหน้ำงำน 

ส ำนักปลัด 

กองคลัง 

กองช่ำง 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

 

-จัดท ำค ำสั่งแบ่งงำน ทุก
ส่วน ทุกกอง ตำมค ำสั่งที่  
330  ลงวันที ่14 ต.ค. 
63 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

การประชุมพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ในปี งบประมาณ 2565 

 

 


