
          
 
 
 
 

         
 
 
 

การดําเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคณุธรรม 

และความโปรง่ใสภายในหนว่ยงาน 

ประจําปี พ.ศ.๒๕๖5 

 
 
 
 
 

 
 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลศรโีนนงาม 
อําเภอศรรีัตนะ   จังหวัดศรสีะเกษ 

 
 
 



 
 

บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  สํานักงานปลดั  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม โทร. ๐-45826-241     
ที่ ศก 89801/58                         วันที่    20  เมษายน  2565 
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
         ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
.................................................................................................................................................................................  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

  เรื่องเดิม 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ได้ดําเนินงานกําหนดมาตรการ/แนวทางในการ 

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  น้ัน 

  ข้อเท็จจรงิ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารสว่นตําบลศรีโนนงาม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือสะท้อนถึงการทํางานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
  ข้อเสนอแนะ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม จึงขอรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีประเด็นต้องแก้ไข  ปรับปรุง    และแนวทางการดําเนินการเน่ืองมีจาก
ผลกระทบโควิด-19   ทีท่ําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ครบถ้วน (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกน้ี) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
       
                          
 

(นายปภังกร  มีศิลป์) 
               นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน 
               หัวหน้าสํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 
ความเห็นปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบล   ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนน
งาม 

 
                       แจ้งเวียนให้ทราบและดําเนินการต่อไป - 
 

                
     

    
                  (นายประดิษฐ์   สานทอง) 

        (นายปรัชญา   ปาณาตี)     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม      
 
 

 



 
 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 
ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรสีะเกษ 
***************** 

ตามท่ีได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  และได้กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปน้ี 
 

แนวทาง/มาตรการ วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อ 
เสนอแนะ 

การมอบหมายงาน
การปฏิบัตงิาน การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

จัดทํารายละเอยีดตําแหน่งงาน
และเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย 

สํานัก 
งาน
ปลัด 

ต.ค.64-
เม.ย.65 

1.จัดประชุมแจง้การ
มอบหมายงาน เมื่อวันที่ 5 
ต.ค.64 โดยมีบคุลากรเข้าร่วม
การประชุมครบทุกคน 
2.จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานครู  พนักจ้าง 
เมื่อวันที่ 5 ม.ีค.65 

 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การส่ือสาร 

-เปิดเผยขอ้มูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน  
-ประชุมประจําเดือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนกังาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  เพือ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้าวมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ทุก
สํานัก/
กอง 

ต.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

1.ประชาสัมพันธ์แผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่าน
เว็บไซต์ของ อบต.เปิดเผย
ข้อมูลใน 
www.srinonngam.go.th 
2.ประชุมประจาํเดือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนกังาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้างทกุ
เดือน 

 

เสริมสร้างการรบัรู้ให ้
กับบุคลากร 

เสริมสร้างการรบัรู้ให้บุคลากรมี
ความสนใจในการใช้จ่ายงบ 
ประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
จัดทํารายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ  กระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างและการตรวจรับพัสด ุ

กอง
คลัง 

ต.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

จัดประชุมแจ้งผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  แผนการจัดซือ้
จัดจ้าง  การจัดทํารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณฯ เมื่อ
วันที่ 2 เม.ย.65  โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมการประชุม
ครบทุกคน 
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แนวทาง/มาตรการ วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุง
พัฒนาการ 
ปฏิบัติงานการ
ให้บริการ 
ผู้มาติดต่อราชการที่
เป็น 
ไปตามข้ันตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 

ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นปัจจุบัน 

ทุก
สํานัก/
กอง 

ต.ค. 64  1.จัดประชุม
คณะทํางานปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลา
ปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 
2 ต.ค.2564 

 

มีแนวทางปฏิบัติเก่ียว 
กับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการท่ีถูกต้อง 

จัดทําคู่มือแนวปฏิบัติในการ
ทรัพย์สินของราชการ  สร้าง
ระบบการตรวจกํากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม- 
คืน 

กอง
คลัง 

ต.ค.64 - 
มี.ค. 65 

จัดประชุมช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบัติในการยืม
ใช้ทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 2 เม.ย.65 
โดยมีบุคลากรเข้าร่วม
การประชุมครบทุกคน 

หากมี
บุคลากร
บรรจุ/โอน/
ย้ายเข้ามาใน
หน่วยงาน
ควรให้สํานัก
ปลัดฯ แจ้ง
ให้ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

ให้ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ประชุมการจัดทํามาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกับ 
ผลประโยชน์สว่นรวม 

สํานัก 
งาน
ปลัด 

ต.ค.64 - 
มี.ค.65 
 

จัดประชุมชี้แจงมาตรการ
การป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวม  ประชุม
ประจําเดือนผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง เม่ือวันท่ี 14 
กพ.2565 

หากมี
บุคลากร
บรรจุ/โอน/
ย้ายเข้ามาฝ
ในหน่วยงาน
ควรให้สํานัก
ปลัดฯแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการ
ต่างๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

- ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล 
-มอบนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
-รายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินรับทราบ 

สํานักงา
นปลัด 

ต.ค. 64 –
เม.ย.65  

จัดการประชุมประจําเดือน
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจา้ง เม่ือ
วันท่ี 14 กพ.2565 

 

 
 
 



 
แนวทาง/มาตรการ วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิด

ชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ

การใช้งบประมาณ (1) สร้างการรับรู้เก่ียวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใ ช้จ่ าย
งบประมาณ  
(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสที่สงสยั  โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

ทุก
สํานัก/
กอง 

ต.ค. 64 
- มิ.ย.65  

1.  หลังจากประกาศใช้
ข้อบัญญัติ มีการการส่ง
หนังสือและประกาศไป
ยังหมู่บ้าน นายอําเภอ 
และผู้ว่าราชการจังหวัด 
- มีการดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

 

มีแนวทางปฏิบัติเก่ียว 
กับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการท่ีถูกต้อง 

1.จัดทําคู่มือแนวปฏิบัติใน
การทรัพย์สินของราชการ  
สร้างระบบการตรวจกํากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบ
การยืม-คืน 
2. สร้างแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ    
3.มีขั้นตอนการขออนุญาต  
การขอยืมที่ถูกต้อง  
4. สร้างมาตรการการกํากับดู
และและตรวจสอบการใ ช้
ทรัพย์สินของทางราชการ  
 

กอง
คลัง 

ต.ค.64 - 
มี.ค. 65 

1.จัดประชุมช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบัติในการยืม
ใช้ทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 2 เม.ย.65 
โดยมีบุคลากรเข้าร่วม
การประชุมครบทุกคน 
2. มีแบบคําขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

หากมี
บุคลากร
บรรจุ/โอน/
ย้ายเข้ามาใน
หน่วยงาน
ควรให้สํานัก
ปลัดฯ แจ้ง
ให้ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

การเปิดเผยข้อมูล (1) ประกาศช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2)ประชาสัมพันธ์โครงสร้าง
ของหน่วยงานให้ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์
กา รบริ ห า ร ง าน บุคคล ใ ห้
ค ร อ บ ค ลุ ม  แ ล ะ กํ า ห น ด
ระยะเวลาที่ชัดเจน  
 

สํานัก 
งาน
ปลัด 

ต.ค.64 - 
มี.ค.65 
 

1.มีการดําเนินการตาม
กําหนด 

 

 


