บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก โทร 0 4493 8820
ที่ สป
/2565
วันที่ 11 มกรำคม 2565
เรื่อง รำยงำนกำรผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรเพื่อประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ.2565 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ตำมที่สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ได้รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินของหน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ.2564 ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลด่ำนนอก และได้กำหนดมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
ให้ดีขึ้นและได้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวฯ ในปี พ.ศ.2565 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
กำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ ำนนอก ได้ดำเนินกำรตำมมำตกำรเพื่อ ขั บเคลื่ อ นกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ.2565 ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลด่ำนนอกเรียบร้อยแล้ว ตำมที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำ

)ลงชื่อ(
)นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด(
หัวหน้ำสำนักปลัด
ควำมเห็นของรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก....................................................................................

)ลงชื่อ(.........................................................
)นำงสำววนิดำ ถีสูงเนิน(
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก

ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก.........................................................................................
)ลงชื่อ(
)นำยสำรำญ พินิจ(
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก.......................................................................................

)ลงชื่อ(…………………………………………
)นำยสุทิน โสงขุนทด(
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
มาตรการ/แนวทาง
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้
งบประมำณ
จัดให้มกี ำรให้
ควำมควำมรู้เกี่ยวกับ
แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปี
ของหน่วยงำนและ
เปิดโอกำสให้
บุคลำกรในหน่วยงำน
มีส่วนร่วม ในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ตัวขี้วัดที่ ๔ กำรใช้
ทรัพย์สินทำงรำชกำร
มีแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร
ที่ถูกต้องและควร
เผยแพร่ให้บุคลำกร
ภำยในได้รับทรำบ
และนำไปปฏิบัติ
รวมถึงหน่วยงำน
จะต้องมีกำร กำกับ
ดูแลและตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำรของ
หน่วยงำนด้วย

ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

1.มีมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลที่
สำนักปลัด
เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
บุคลำกรทรำบ
2.จัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปี ประชำสัมพันธ์
ให้บุคลำกรและสำธำรณชนรับทรำบ
3.ส่งเสริมมำตรกำรในกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณตำม
พรบ.จัดซื่อ จัดซื่อจัดจ้ำง
4.รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ให้บุคลำกรทุกสำนัก/กองได้
รับทรำบเป็นรำยไตรมำส
จัดทำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ สำนักปลัด
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรที่ถูกต้อง
1.แจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบให้
ปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียน/คำสั่ง
โดยเคร่งครัด
2.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ให้คำนึงประโยชน์ของกำรรำชกำร
เป็นหลัก
3.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ให้เกิดควำมคุ้มค่ำก่อเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
4.ร่วมกันช่วยดูแลรักษำทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร
5.ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นต้อง
กำกับดูแล ให้คำแนะนำเจ้ำหน้ำที่ให้
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับช้อนในกำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร

การกากับ
ติดตาม
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
และสรุปผล ณ
31 มีนำคม
2565

ผลการดาเนินงาน
จัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณฯ
พร้อมทั้งรำยงำนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณบุคลำกร
ทุกสำนัก/กองทรำบในกำร
ประชุมประจำเดือน พร้อม
ทั้งประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง
เวปไซด์หน่วยงำน

รำยงำน
จัดทำแนวทำงปฏิบัติ
ควำมก้ำวหน้ำ เกีย่ วกับกำรใช้ทรัพย์สิน
และสรุปผล ณ ของรำชกำร
31 มีนำคม
2565

มาตรการ/แนวทาง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำร
ดำเนินงำน
มีกำรเผยแพร่ผลงำน
หรือ ข้อมูลที่สำธำรณะควร
รับทรำบอย่ำงชัดเจน เข้ำถึง
ได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทำงที่หลำกหลำย เปิด
โอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน กำรบริกำรให้เกิด
ควำมโปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำร
และขัน้ ตอนกำรทำงำนให้ดี
ขึ้น เกี่ยวกับกำรดำเนินกำร
อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล และ
ให้บริกำร โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร
กำรเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนเรื่องต่ำง ๆ ต่อ
สำธำรณชน หน่วยงำนต้องให้
ควำมสำคัญกับกำรสื่อสำรใน
เรื่องผลกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนและข้อมูลที่
สำธำรณชนควรรับทรำบ
รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่ง
คำติชม หรือ ควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน กำร

ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
1.ปลูกฝังค่ำนิยมทัศนคติ สำนักปลัด
พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ที่
ดีให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ทุกคน
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรทำงำน
3.ฝึกอบรมให้ควำมรู้ให้แก่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ใน
หลักสูตรตำมสำยงำนของ
ตน

การกากับติดตาม
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและ
สรุปผล ณ 31
มีนำคม 2565

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรทบทวน
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
และ ทบทวนปรับปรุง
คูม่ ือมำตรฐำนกำร
ให้แก่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในหลักสูตร
สำยงำนของตน

1.ปรับปรุงระบบสื่อสำรให้ สำนักปลัด
มีประสิทธิภำพให้ดียิ่งขึ้น
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่
3.ตรวจสอบช่องทำงกำร
สื่อสำรให้ใช้กำรได้ทุก
ช่องทำง

รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและ
สรุปผล ณ 31
มีนำคม 2565

ปรับปรุงกำร
ดำเนินกำรเวปไซต์โดย
เพิ่มข้อมูลผู้บริหำร
สมำชิกสภำและ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรให้
ครบถ้วนโดยเพิ่มช่อง
ทำงกำรติดต่อ

มาตรการ/แนวทาง
ต่อ ตัวขี้วัดที่ 7
ให้บริกำรและมีกำรชี้แจงใน
กรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้
หลำยช่องทำง นอกจำกนี้ ยัง
ควรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำร
จัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อ
สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริต
ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
ด้วย ซึ่ง สะท้อนถึงกำรสื่อสำร
กับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำร
ทำงำน
ปรับปรุงระบบกำร
ทำงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปรับปรุงพัฒนำ
หน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำน
ของ เจ้ำหน้ำที่และ
กระบวนกำรทำงำนของ
หน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึง
กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้เกิดควร
สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
หน่วยงำนควรมีกระบวนกำร
เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือ
ผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรด้วย

ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกากับติดตาม

1.ให้พนักงำนส่วนตำบล
สำนักปลัด
เข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรสำยงำนที่
เกี่ยวข้อง
2.ประชุมชักซ้อมกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน
ส่วนตำบลตำบลในกำร
ประชุมประจำเดือน
3.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์คู่มือ
กำรปฏิบัติงำน ให้ทุกส่วน
ได้รับทรำบ
4.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำร
พัฒนำศักยภำพกำร
ให้บริกำรประชำชนอย่ำง
น้อย 1 ครั้งต่อ
ปีงบประมำณ

รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและ
สรุปผล ณ 31
มีนำคม 2565

ผลการดาเนินงาน

จัดทำแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในกำรปรับ
ปรุบกำรทำงำนตำม
คำสั่ง อบต.ด่ำนนอก ที่
696/2565 ลงวันที่
24 ธันวำคม 2565

มาตรการ/แนวทาง
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงำนควรแสดง
ข้อมูลกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นทำงเว็บไซต์ของ
อบต.ให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำร
ทุจริต
กำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน เพื่อเปิดเผยกำร
ดำเนินกำรต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำน ให้สำธำรณชน
ได้รับทรำบใน 2 ประเด็น คือ
)1(กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต ได้แก่เจตจำนง
สุจริตของผู้บริหำรกำร
ประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำร
ป้องกันกำรทุจริต
)2(มำตรกำรภำยในเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต
ประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำม
พยำยำมของหน่วยงำนที่จะ
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
ให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถ
เกิดขึ้นได้ซึ่งองค์กรควรมี
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็น
กำรส่งเสริมและป้องกัน ทำให้
ผู้บริหำรพนักงำน และ
ผู้เกี่ยวข้อง เกิดควำมตระหนัก
ในประเด็นกำรป้องกันกำร
ทุจริตในหน่วยงำนอยู่เสมอ
และปรับปรุงมำตรกำรภำยใน
เพื่อป้องกันกำรทุจริต

ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
1.กำหนดผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด
ผู้ดูแลระบบให้ชัดเจน
2.จัดสรรงบประมำณ
พัฒนำระบบเว็บไซต์/เพิ่ม
ศักยภำพบุคลำกรในกำร
ดูแล ระบบ
1.กำหนดผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด
ผู้ดูแลระบบให้ชัดเจน
จัดสรรงบประมำณพัฒนำ
ระบบเว็บไซต์/เพิ่ม
ศักยภำพบุคลำกรในกำร
ดูแล ระบบสำรสนเทศและ
ข้อมูลข่ำวสำร
2.แสดงข้อมูลกำร
ดำเนินงำนทำงเว็บไซต์ของ
อบต.ให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหำร กำรประเมินควำม
เสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต
กำรเสริมสร้ำงวัฒนำธรรม
องค์กร แผนป้องกันกำร
ทุจริต
3.จัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต อย่ำงต่อเนื่อง
4.สร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้มำ
ติดต่อหรือผู้รับบริกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
ข้อร้องเรียนต่อกำรทุจริต
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนได้

การกากับติดตาม
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและ
สรุปผล ณ 31
มีนำคม 2565

ผลการดาเนินงาน
จัดทำประกำศแต่งตั้ง
ผู้ดูแลเวปไซต์องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลด่ำน
นอก ลงวันที่ 15
มกรำคม 2565

รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและ
สรุปผล ณ 31
มีนำคม 2565

-จัดประชุมเรื่องกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของ
หน่วยงำนของรัฐเมื่อ
วันที่ 15 มีนำคม
2565
-แสดงข้อมูลกำร
ดำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริตทำงหน้ำเวปไซต์
หน่วยงำน

