
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม โทร. ๐-45826-241     
ที่ ศก 89801/89                         วันที่    5   เมษำยน  2564 
เร่ือง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน   
         ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
................................................................................................................. ..........................................................................   
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม 

  เรื่องเดิม 
ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม ได้ด ำเนินงำนก ำหนดมำตรกำร/แนวทำงในกำรส่งเสริม 

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม ไดม้ีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือสะท้อน
ถึงกำรท ำงำนในรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2563-มีนำคม 2564) 
  ข้อเสนอแนะ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส โดยมีประเด็นต้องแก้ไข  ปรับปรุง    และแนวทำงกำรด ำเนินกำรเนื่องมีจำกผลกระทบ     
โควิด-19   ที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรได้ครบถ้วน (ตำมเอกสำรแนบท้ำยบันทึกนี้) 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 
       
                          
 

(นายปภังกร  มีศิลป์) 
               นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน 
               หวัหน้าส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 
ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ควำมเห็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม 

 
                       แจ้งเวียนให้ทรำบและด ำเนินกำรต่อไป - 

 
                

     
    

                                                                                           (นำยอินศร   บุญสำง) 
        (นำยปรัชญำ   ปำณำตี)     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม      
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

***************** 
ตำมทีไ่ด้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน  ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  

และได้ก ำหนดมำตรกำร/แนวทำงในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  โดยได้มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนมำตรกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 
 

แนวทาง/มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อ 
เสนอแนะ 

กำรมอบหมำยงำน
กำร 
ปฏิบัติงำน กำร
ประเมิน 
ผลกำรปฏบิัติงำน
ตำม 
ระดับคุณภพของงำน 
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

จัดท ำรำยละเอียดต ำแหน่งงำน
และเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและ
เปิดเผย 

ส ำนัก 
งำน
ปลัด 

ต.ค.63-
เม.ย.64 

1.จดัประชุมแจ้งกำร
มอบหมำยงำน เม่ือวันที่ 5 
ต.ค.63 โดยมีบุคลำกรเข้ำร่วม
กำรประชุมครบทุกคน 
2.จัดประชุมคณะกรรมกำร
ประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธผิลพนักงำนส่วน
ต ำบล  พนักงำนครู  พนักจำ้ง 
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 

 

เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรสื่อสำร 

-เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงำน  
-ประชุมประจ ำเดือนผู้บริหำร 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร พนักงำน
ส่วนต ำบล  พนักงำนจำ้ง  เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำวมลู
ข่ำวสำรตำ่งๆ 

ทุก
ส ำนัก/
กอง 

ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

1.ประชำสัมพันธ์แผนผงั
ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำนผำ่น
เว็บไซต์ของ อบต.เปิดเผย
ข้อมูลใน 
www.srinonngam.go.th 
2.ประชุมประจ ำเดือนผูบ้ริหำร 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร พนักงำน
ส่วนต ำบล  พนักงำนจำ้งทุก
เดือน 

 

เสริมสร้ำงกำรรับรู้ให้ 
กับบุคลำกร 

เสริมสร้ำงกำรรับรู้ให้บุคลำกรมี
ควำมสนใจในกำรใช้จ่ำยงบ 
ประมำณ แผนกำรจัดซื้อจัดจำ้ง  
จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ  กระบวนกำรจัดซือ้
จัดจ้ำงและกำรตรวจรับพสัด ุ

กอง
คลัง 

ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

จัดประชุมแจง้ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ  แผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง  กำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณฯ เมื่อ
วันที่ 2 เม.ย.64  โดยมี
บุคลำกรเข้ำร่วมกำรประชุม
ครบทุกคน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.srinonngam.go.th/
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แนวทาง/มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิด

ชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

กำรปรับปรุง
พัฒนำกำร 
ปฏิบัติงำนกำร
ให้บริกำร 
ผู้มำติดต่อรำชกำรที่
เป็น 
ไปตำมขั้นตอนระยะ 
เวลำที่ก ำหนด 

ทบทวนปรับปรุงกำรลดขั้นตอน 
และระยะเวลำกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้เป็นปัจจุบัน 

ทุก
ส ำนัก/
กอง 

ต.ค. 63  1.จัดประชุม
คณะท ำงำนปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลำ
ปฏิบัติรำชกำร เมื่อวันที่ 
2 ต.ค.2563 

 

มีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยว 
กับกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรที่ถูกต้อง 

จัดท ำคู่มือแนวปฏิบัติในกำร
ทรัพย์สินของรำชกำร  สร้ำง
ระบบกำรตรวจก ำกับดูแลและ
ติดตำมตรวจสอบกำรยืม- 
คืน 

กอง
คลัง 

ต.ค. 63 
- มี.ค. 
64 

จัดประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรปฏิบัติในกำรยืม
ใช้ทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 
โดยมีบุคลำกรเข้ำร่วม
กำรประชุมครบทุกคน 

หำกมี
บุคลำกร
บรรจ/ุโอน/
ย้ำยเข้ำมำใน
หน่วยงำน
ควรให้ส ำนัก
ปลัดฯ แจ้ง
ให้ทรำบถึง
มำตรกำร
ดังกล่ำวของ
หน่วยงำน 

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ประชุมกำรจัดท ำมำตรกำร
ป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส ำนัก 
งำน
ปลัด 

ต.ค.63 - 
มี.ค. 64 
 

จัดประชุมช้ีแจงมำตรกำร
กำรป้องกันกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนรวม  ประชุม
ประจ ำเดือนผู้บริหำรและ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร เมื่อ
วันท่ี 3 พ.ย.2563 และ
กำรประชุมพนักงำนส่วน
ต ำบลพนักงำนจ้ำง เมื่อ
วันท่ี 4 พ.ย.2563 

หำกมี
บุคลำกร
บรรจ/ุโอน/
ย้ำยเข้ำมำฝ
ในหน่วยงำน
ควรให้ส ำนัก
ปลัดฯแจ้งให้
ทรำบถึง
มำตรกำร
ต่ำงๆ 
ดงักล่ำวของ
หน่วยงำน 

เสรมิสร้ำงกำรมสี่วนร่วม
ของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

- ส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสตำมหลักธรร
มำภิบำล 
-มอบนโยบำยคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใส 
-รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นรับทรำบ 

ส ำนักงำ
นปลัด 

ต.ค. 63 –
เม.ย.64  

จัดกำรประชุมประจ ำเดือน
ผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วน
รำชกำร เมื่อวันท่ี 2 ต.ค.
63 และกำรประชุม
พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง เมื่อวันที่ 5 
ต.ค.63 

 

 
***************** 


