
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  โทร 0 4591 5866    
 

ที ่ศก 77601/-        วันที่   19 เมษำยน 2564 
 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด     
         ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 

  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน  ITA ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอีปำด ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  และได้ก ำหนดมำตรกำร/แนวทำงในกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  โดยได้มีกำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
2564 นั้น 

 

ส ำนักงำนปลัด จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส                 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ  
 
 
                                                                        (ลงชื่อ).......................................................  
                                     (นำยด ำรงศักดิ์   มุขขันธ์)         
                                                    หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 

.............................................................................................................................................................................. 

       (ลงชื่อ)..........................................  .................. 
                                          (นำงสำวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์) 
                                     ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 

................................................................................................................................................. ............................. 

        (ลงชื่อ)...............................................................  
                   (นำยอดิศักดิ์   จันทรัตน์) 
                                             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
 

แนวทาง/มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

เสริมสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากร เสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรมีความสนใจ
ในการใช้จ่ายงบ 
ประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดท า
รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การตรวจรับพัสดุ 

กองคลัง ต.ต. 63 - มี.ค. 
64 

จัดประชุมแจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กาจัดท ารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ  ฯ  เมื่อวันที่  16  
เม.ย. 64  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการ
ประชุมครบทุกคน 

 

การมอบหมายงานการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภาพของงานโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

จัดท ารายละเอียดต าแหน่งงานและเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย 

ส านักงาน
ปลัด 

ต.ต. 63 – เม.ย. 
64 

1. จัดประชุมแจ้งการมอบหมายงาน เมื่อ
วันที่  28 ธันวาคม 2563  โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบทุกคน 
2. จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานครู  พนักงานจ้าง  
เมื่อวันที่  5  มีนาคม  64 

 

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการทรัพย์สินของ
ราชการ  สร้างระบบการตรวจก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน 

กองคลัง ต.ต. 63 - มี.ค. 
64 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการยืม
ใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถิ่น  เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2563 โดย
มีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบทุกคน 
 

หากมีบุคลากรบรรจุ/
โอน/ย้ายเข้ามาใน
หน่วยงานควรให้ส านัก
ปลัดฯแจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่างๆ ดงักล่าว
ของหน่วยงาน 



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

แนวทาง/มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับกาป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เผยแพร่ประชุมจัดท าสื่อประ 
ชาสัมพันธ์จัดท ามาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักงาน
ปลัด 

ต.ต. 63 - มี.ค. 
64 

จัดประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ประชมุประจ าเดือน 
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2563  และการ
ประชุมพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง  
เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2563 

หากมีบุคลากรบรรจุ/
โอน/ย้ายเข้ามาใน
หน่วยงานควรให้ส านัก
ปลัดฯแจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่างๆ
ดังกล่าวของ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร -เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน  
-ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าว
มูลข่าวสารต่างๆ 

ทุกส านัก/
กอง 

ต.ต. 63 - มี.ค. 
64 

- ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เปิดเผย 
ข้อมูลใน    www.epad.go.th    
- ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
ทุกเดือน  

 

การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 
การให้บริการผู้มาติดต่อราชการที่
เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่
ก าหนด 

ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้เป็น
ปัจจุบัน  

ทุกส านัก/
กอง 

ธ.ค.63 1.จัดประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอน 
และระยะเวลาปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่   
28 ธันวาคม 2563 
 

 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

- ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
-มอบนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
-รายงานผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ 

ส านักงาน
ปลัด 

ต.ค. 63 –เม.ย.64  จัดการประชุมประจ าเดือนผู้บริหารและ 
หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วน 
ต าบล พนักงานจ้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2563 
 

 

http://www.epad.go.th/
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