
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ท่ี ขก 71601/ วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจําปี 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า ได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Assessment : ITA) ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย
ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการ
วิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ซ่ึงจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดีข้ึน ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต และมีแนวทางการพัฒนาตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า ได้ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม

2564 – มีนาคม 2565) เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายใน
หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เพื่อสามารถนํา
ฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า ต่อไป

( นางวรรณา พันธ์แก้ว)

ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสํานักปลัด
……………………………………………………………………………………………...............................................…….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) จ่าเอก
( เพ็ชร ประดับคํา )

หัวหน้าสํานักปลัด



ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
….…………………………………………….……………………………………….............................................…….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก
( ครรชิต บุญทานัง )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
...............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)
( นางวาสนา ทองดี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
….………………………………………………….……...........................................…………………..…………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
( นายพุธ พลโยธา )

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า



รายงานผลการดําเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า
ประจําปี 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)



รายงานผลการดําเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2565)

ตามท่ีได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า ปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔ และได้กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน

ตําบลโคกสง่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยได้มีการขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังต่อไปนี้

มาตรการ/

แนวทาง

วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน ข้อเสนอแนะ

1.แนวทางการ
ใช้งบประมาณ

๑.แจ้งเวียน
ประกาศแผนการ
ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณสร้าง
การรับรู้ให้บุคลากร
ภายในทราบ
2.ประกาศ
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณบน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงานสร้างการ
รับรู้ให้บุคคลกร
ภายนอก
3.เปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ

ทุกส่วน
ราชการ

ธ.ค.๖4 1.บุคลากรภายใน
และภายนอกรับรู้
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจําปีมากข้ึน
2.บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ

1.ควรรายงาน
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็น
ไตรมาส

2.การมอบ
หมายงาน
การปฏิบัติงาน
รวมถึงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม

๑.สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมิน
และการทํางาน
๒.มีการมอบหมาย
งาน หรือการ

หัวหน้าส่วน
ราชการ
ทุกส่วนงาน

1 ม.ค.๖5 1.มีการประชุม
บุคลากรภายใน
ประจําเดือนชี้แจง
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
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มาตรการ/

แนวทาง

วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ระดับคุณภาพ
ของงานโดยไม่
เลือกปฏิบัติ

ปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรต้องตรงกับสาย
งานหรือตามความถนัด
๓.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงานโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ในการประชุม
พนักงาน วันท่ี 1 ม.ค.65

ปฏิบัติงาน และ
มอบหมายงาน
การปฏิบัติงาน
รวมถึงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพ
ของงาน

3.แ น ว ท า ง
ปฏิบัติเก่ียวกับ
ก า ร ใ ช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ

๑.จัดทําคู่มือหรือแนวทาง
การปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ี
ถูกต้องและบุคลากรภายใน
และภายนอกทราบ

สํานักปลัด/
กองคลัง

ม.ค.-เม.ย.๖5 ๑.บุคลากร
ภายในและ
ภายนอกทราบ
แนวทางการ
ปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่
ถูกต้อง

๔.กิจกรรม
รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต คอ
ร์รัปชัน

๑.จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด
"Zero Tolerance คนไทย
ไม่ทนต่อการทุจริต"

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

29 มี.ค.๖5 1.บุ ค ล า ก ร
ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภ า ย น อ ก มี
จิตสํานึกในการ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต

1.ควรจัด
กิจกรรม
รณรงค์ทุกปี
เพื่อสร้าง
จิตสํานึกให้กับ
บุคลากร
ภายในและ
ภายนอกทุกปี
เพื่อลดการ
ทุจริตในพ้ืนที่

๕.แนวทางการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตามภารกิจ

1.กํ า ห น ด แ น ว ท า ง /
ขั้นตอน/ระยะเวลาการ
ปฏิ บัติ งานให้ชัดเจนทุก
ภารกิจงาน

ทุกส่วน
ราชการ

ม.ค.-ก.ย.๖5 1.บุคลากร
ภายในมีแนวทาง
/ข้ึนตอน/
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานให้
ชัดเจนทุก
ภารกิจงาน

1.ค ว ร จั ด ทํ า
แบบความพึง
พ อ ใ จ ใ ห้
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร
ประเมิน
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มาตรการ/
แนวทาง

วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการ
ดําเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๒ .ส ร้ า ง จิ ต สํ า นึ ก แ ก่
พนักงานเพื่อการให้บริการ
อย่างเท่าเทียมและไม่เลือก
ปฏิบัติ
๓.มีช่องทางการ แสดง
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ

2.บุคลากร
ภายในมีการ
ให้บริการอย่าง
เท่าเทียมและไม่
เลือกปฏิบัติ

๖ .
ประสิทธิภาพ
การส่ือสาร

๑.มีช่องทางการชี้แจงและ
ตอบคําถามผู้มารับบริการ
เม่ือมีข้อสงสัยเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน
๒.มีคู่มือประชาชนเผยแพร่
ให้ผู้ รับบริการทราบผ่าน
ระบบออนไลน์ เข้าถึงได้
ง่าย

ทุกส่วน
ราชการ

ม.ค.-ก.ย.๖5 1.ผู้รับบริการ
เข้าถึงช่องทาง
การให้บริการได้
ง่ายและไม่
ซับซ้อนและ
สามารถส่งคําติ
ชมหรือ
ความเห็น
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน/การ
ให้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์
หรือเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

1.เม่ือมีการ
ให้บริการตาม
ภารกิจเพิ่ม
ต้องจัดทําคู่มือ
ประชาชนเพิ่ม
และประกาศ
ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่ว
กัน

๗.แนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับ
การให้
ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้
เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
การดําเนินงาน

1.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่ วยง าน โดยการจั ด
กิจกรรม เวทีประชาคม
หมู่บ้าน ได้แก่ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ทุกส่วน
ราชการ

24 มี.ค.65 1.ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน การ
บริการให้ความ
โปร่งใส และมี
วิธีการข้ึนตอน
การทํางานให้ดี
ข้ึน


