
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

ที ่ บก ๗2801/                                            วันที่    4  เมษายน  2565 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานการติดตาม มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

  ตามที่ส านักงานปลัดได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง โดยได้สรุปผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2564 ใน
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตามหัวข้อการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้ดีขึ้น ประเด็นที่ต้องพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.06 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวม
ไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานด้วย  
มีรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมิน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
การท างาน  

-  การให้บริการ 
-  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 

- การจัดท าแผนผังขั้นตอน
การให้บริการ 
 

- มีการจัดท าแผนผัง
ขั้นตอนการให้บริการ 

 
ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงานควรให้
ความส าคัญมากขึ้นในภารกิจท าให้เกิดข้อบกพร่องในประเด็น  ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ทางหน่วยงานจักได้
ด าเนินการไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครอบคลุมครบถ้วนทุกตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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การด าเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(1)มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ ถูกต้อง 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง 

-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

(1) ฝึกอบรมหรือประชุม 
พนักงานหน่วยงาน
เพ่ือให้ ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน ์ทับซ้อน 

ส านักงานปลัด 

3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั 
 
 
 
 
 
 
 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อ
สังคม ออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

(4) การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติใน การขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติ ในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคล
ภายในและภายนอก 
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง 

5) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการ ให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่
เรียกร้อง ประโยชน์อื่นใด
ในการปฏิบัติ หน้าที่ และ
มีการจัดท าประกาศ ไม่
เรียกรับผลประโยชน์หรือ 
ทรัพย์สินใดๆ 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 

 

6) การตรวจสอบและต่อ
อายุ เว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมที่ จะ
เผยแพร่ข้อมูลให้

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต์ ของหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน 

ส านักงานปลัด  



ประชาชนทราบ 
7) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมใน การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การ ร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 

-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

8) มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ 
คุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน เกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินและ การ
ท างาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุม เรื่องความเป็น
ธรรมในการ ประเมิน 
เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก 
ให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังนี้   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       
     จ่าสิบตรี 

    ( กิตติกร  กองโพธิ์ ) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาราชการแทน 

                                หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

       
     ลงชื่อ  

   ( นางวราภรณ์  ทองค าสุก ) 
             ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  รักษาราชการแทน   
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
            
 
                             
 ลงชื่อ 

          (นายบุญเพ็ง  อ่อนสีหา) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง     
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