
 

 

รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุร ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามที่ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้
ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้
ด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังต่อไปน้ี 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

1. การเพิ่ม
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 
ด้านการ
ปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
ตามขั้นตอน
และระยะเวลา
ที่ก าหนด 

1. จัดหางบประมาณ 
2. จัดท าผังการปฏิบัติงานแตล่ะกระบวนงานแต่ละขัน้ตอนว่า
แต่ละขั้นตอนด าเนินการอะไรบา้งและใช้ระยะเวลาเท่าใด 
3. น าไปเผยแพร่บนสื่อประชาสมัพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ 
3.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์หนา้หน่วยงาน 
3.2 สื่อออนไลน์ เช่น facebook  
3.3 น าผังการปฏิบัติงานไปตดิตั้งไว้ที่ศาลาประชาคมหมู่บา้น
ทั้ง 14 หมู่บ้าน 
4. มีการประชาสัมพันธ์อยา่งต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทราบ
ถึงผังการท างาน 
5. จัดท าแผนพบัขนาดพกพาแจกให้ประชาชนที่เข้าบริการ 
6. จัดท ารายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง คร้ังที่ 1 เดือน เมษายน 
และคร้ังที่ 2 เดือน ตุลาคม 
 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 

 

ต.ค.2564 - 
ก.ย 2565 

- ส านักปลัดได้โอนงบประมาณเพิ่มเติมที่เหลือจ่ายจากโครงการ 
เพราะโครงการดังกลา่วหน่วยงานไม่ได้ด าเนนิการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดจึงมีงบประมาณมาด าเนนิงาน 
- น าปา้ยแสดงขั้นตอนการปฏิบตัิงานแตล่ะกระบวนงานมาติดตัง้
ภายในหน่วยงาน,บอร์ดประชาสัมพันธ์หนา้หน่วยงาน, ศาลา
ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 6 หมูบ่า้น เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับทราบ 
- ประชาสัมพนัธ์ผา่น facebook 
- ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน/ผูม้าขอรับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบ เดือนละ 1-2 คร้ังผ่านเสยีงตามสาย 
- แจกแผ่นพับขั้นตอนการท างานแก่ผู้มารับบริการ (แจกเฉพาะผู้
ที่มารับบริการ) 
- เสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบในคราวประชุมประจ าเดือน 
เมษายน 2565 (5 เมษายน 2565) 

บุคลากรแต่
ละต าแหนง่
ควรศึกษาท า
ความเข้าใจ
เก่ียวกับ
กระบวนงาน
ในหน้าที่ของ
ตนเองให้
ลึกซึ้งจะไดไ้ม่
เกิดปัญหาใน
การบริการ
ประชาชน 



 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

2. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 
ด้านการ
เผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงาน
ด้านการ
ด าเนินงาน
เพ่ือให้
ประชาชนหรือ
ผู้เข้ารับ
บริการสืบค้น
ข้อมูลได้ง่าย
ไม่ซับซ้อน
และมีช่องทาง
ที่หลากหลาย 

1. เสนอผู้บริหารเพื่อของบประมาณท าการปรับปรุง 
website ของหน่วยงาน 
2. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยผ่านช่องทาง line 
facebook  
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแหล่งเผยแพร่ข้อมูล
โดยผ่านช่องทางเสียงตามสายและผ่านพ่ีเลี้ยง
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะทั้ง 6 หมู่บ้าน จ านวน 
30 คน  
4. จัดท าป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.4 ไปติดตั้งตามศาลา
ประชาคมและหน้าที่ท าการหน่วยงาน 
5. จัดท ารายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน 
เมษายน และครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 

 

ต.ค.2564 
-ก.ย 2565 

- การปรับปรุง website อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากผู้บริหาร  
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง Social Media ของ
หน่วยงาน (facebook.com/อบต.นาโสม) 6 เมษายน 2565 
- ได้มีการประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารจัดการขยะทั้ง 6 
หมู่บ้าน จ านวน 30 คน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 
- ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่างๆให้
ประชาชนทราบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  
- ท ารายงานพร้อมบันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ 
20 เมษายน  2565 

 ควรบูรณา
การร่วมกัน
ระหว่างฝ่าย
ท้องถิ่นกับ
ฝ่ายปกครอง 
ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
ตลอดจน รพ
สต. เพื่อการ
เผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารจะได้
เข้าถึง
ประชาชนทุก
คน 



 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

3. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 
ด้านการชี้แจง
และตอบ
ค าถามข้อ
สงสัยเกี่ยวกับ
การ
ด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

1. รวบรวมค าถามจากเจ้าหน้าที่ท่ีมีความใกล้ชิดในการ
ให้บริการของแต่ละกระบวนการท างานเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าประเด็นไหนประชาชนหรือผู้รับบริการมีความ
สงสัย เช่น ค าถามเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ, 
การช าระภาษีหรือการยกเว้นภาษี 
2. ค้นหาค าตอบ ค าชี้แจง จากระเบียบ ข้อกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ หรือจากผู้บังคับบัญชา 
3. รวบรวมค าถามเพ่ือสรุปเป็นค าตอบเพ่ือน าเข้าที่
ประชุมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับทราบแนวค าถาม-ค าตอบเพื่อ
จะได้ชี้แจงหรือตอบค าถามให้ประชาชนทราบไปใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อน 
4. จัดท ารายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน 
เมษายน และครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
 

ต.ค.2564 
-ก.ย 2565 

- ผู้บริหารจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กระบวนงานให้ทราบถึงขั้นตอนหากประชาชนมีค าถามหรือมี
ข้อกังวลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน ในคราวประชุม
ประจ าเดือน เมษายน 2565 ( 20 เมษายน 2565) 
- จัดท าค าถามและค าตอบที่ถูกต้องส่งต่อในไลน์กลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ตอบไปในแนวทางเดียวกัน 
- เพ่ิมช่องทางชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ผ่านทาง facebook หรือ
หน้า website ของหน่วยงาน 
- รายงานพร้อมบันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2565 
 

 



 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

4. การ
ปรับปรุงการ
ท างาน ด้าน
การเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้
เสียเข้าร่วม
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงาน 

1. จัดท าแบบเสนอความต้องการ และแบบประเมินความ
พึงพอใจเพ่ือให้ผู้มาติดต่อหรือผู้เข้ารับบริการเสนอความ
ต้องการให้หน่วยงานทราบ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นและ
ความต้องการผ่าน website ของหน่วยงาน หรือผ่านผู้น า
ชุมชน เช่น ส.อบต ผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะทั้ง 6 หมู่บ้าน  
30 คน   
3. รวบรวมความต้องการตามข้อ 1 และ 2  มา
ด าเนินการหาทางแก้ไขจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งเพ่ือน า
ข้อเสนอและความต้องการไปยกระดับการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น 
4. แต่งตั้งประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาซึ่งมีนายกเป็นประธาน 
4. จัดท ารายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน 
เมษายน และครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 

ส านักปลัดฯ 
 

มกราคม 
2565 - 
ตุลาคม 

2565 ที่
เลือก

ด าเนินการ
ช่วงนี้

เนื่องจาก 
หน่วยงาน

จะมี
ผู้บริหาร

ที่มาจากการ
เลือกตั้งเข้า

ปฏิบัติ
หน้าที่ 

- ท าแบบประเมินเพื่อให้ประชาชนท าการตอบแบบประเมิน
เพ่ือเสนอปัญหาและความต้องการ 
-  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นและความ
ต้องการผ่าน website ของหน่วยงาน หรือผ่านผู้น าชุมชน เช่น 
ส.อบต ผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทั้ง 6 
หมู่บ้าน   30 คน   
- แตง่ตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาจ านวน 3 ท่าน  
1. นายรังสรรค์   ช้างชนะ 
2. นายพิเชษ      สุขสลุง 
3. นายอนุรักษ์     คงสว่าง 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 
- ท ารายงานพร้อมบันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2565 
 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
 

ที่  สป       /๒๕65             วันที่        11   มกราคม   2565 
 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน               
รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ซึ่งมีการประเมิน
แบบต่อเนื่องในทุกๆปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประเมิน ITA ตามตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 ได้ก าหนด
เงื่อนไขให้หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินต้องก าหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ดังต่อไปนี้  

1. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องจัดท าสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน : ITA 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และต้องน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องเพ่ือน ามา
จัดท ามาตรการภายในพร้อมก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2. หน่วยงานต้องก ากับติดตามการด าเนินงานตามข้อที่ 1 ในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติตามมาตรการที่ได้จัดท าขึ้นพร้อมทั้งเปิดเผยผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ในการนี้ ผู้รับผิดชอบ ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1 ห้วงเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป 

                     
           (  นางสาวดาราพร    โพนเงิน  ) 

                                                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด..................................................................................................................... .......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                            
     (นางสาวทศพร    เดชรักษา ) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รักษาราชการแทน 
     หัวหน้าส านักปลัด 

 
/ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล… 
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ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล..........................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      
       (นางสาวทศพร    เดชรักษา ) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล....................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             

         
    ( นายสมทรง   ช้างชนะ ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

                                                                 


