
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สำนักปลดัเทศบาล                                          

ที ่  ลบ ๕๒๙๐๑ / วันที ่  11  เมษายน  2565          

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน  
        (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity 
and transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์  ซึ่งมีการประเมินแบบต่อเนื่องในทุกๆปี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประเมิน ITA ตามตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 ได้กำหนดเง่ือนไขให้หน่วยงานผู้เข้ารับการ
ประเมินต้องกำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ดังต่อไปนี ้

1. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องจัดทำสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน : ITA 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และต้องนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องเพื่อนำมาจัดทำ
มาตรการภายในพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หน่วยงานต้องกำกับติดตามการดำเนินงามตามข้อที่ 1 ในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส และจำทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามาตรการที่ได้จัดทำขึ้นพร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

ในการนี้ ผู้รับผิดชอบ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  ห้วงเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2565  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับน้ี  

 
 

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป 
                

                     
           (  นางสาวละเมียด   ออมทรัพย ์ ) 

                                                                   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
 
- รับทราบ และเสนอนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์พิจารณาสั่งการ 
 
 
      ( นางสาวนิศาชล  กิ้วลาดแยง ) 
            รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
                                                               ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ ์
- รับทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 

     (ลงชื่อ)  
                                            ( นายวิชัย  ฉตัรยิ่งมงคล ) 
                                                   นายกเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 



 
 

 
 

 
                                                  



รายงานผลการดำเนินการมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลลำนารายณ์  
อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  ตามที่ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดด้ำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ข้อเสนอแนะ 

1. การเพ่ิม
คุณภาพการ
ดำเนินงานด้าน
การปฏิบัติงาน
และการ
ให้บริการตาม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่
กำหนด 

1. จัดหางบประมาณ 
2. จัดทำผังการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนงานแต่ละ
ขั้นตอนว่า 
แต่ละขั้นตอนดำเนินการอะไรบ้างและใช้ระยะเวลา
เท่าใด 
3. นำไปเผยแพร่บนสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
ไดแ้ก่ 
3.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน 
3.2 สื่อออนไลน์ เช่น Facebook 
3.3 นำผังการปฏิบัติงานไปติดตั้งไว้ที่ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 
4. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชน
ทราบถึงผังการทำงาน 
5. จัดทำแผ่นพับขนาดพกพาแจกให้ประชาชนที่เข้ารับ
บริการ 
6. จัดทำรายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน และครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 

สำนักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

ต.ค. 2564 -
ก.ย. 2565 

- นำป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละ
กระบวณงานมาติดตั้งภายในหน่วยงาน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน,ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน เพ่ือให้ผู้มารับบริการได้รับทราบ 
- ประชาสัมพนัธ์ผ่าน Facebook 
- ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน/ผู้มาขอรับบริการ/ผู้
มรส่วนได้เสียได้ทราบ เดือนละ 1-2 ครั้งผ่านเสียง
ตามสาย 
- แจกแผ่นพับขั้นตอนการทำงานแก่ผู้มารับบริการ  
- เสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบในคราวประชุม
ประจำเดือน เมายน 2565 

บุคลากรแต่ละ
ตำแหน่งควร
ศึกษาทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ
ทำงานในหน้าที่
ของตนเองให้
ลึกซึ้ง จะได้ไม่
เกิดปัญหาใน
การบริการ
ประชาชน 



 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ข้อเสนอแนะ 

2. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การสื่อสารด้าน
การเผยแพร่
ข้อมูลของ
หน่วยงานด้าน
การดำเนินงาน
เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้
เข้ารับบริการ
สืบค้นข้อมูลได้
ง่ายไม่ซับซ้อน
และมีช่องทางที่
หลากหลาย 

1. เสนอผู้บริหารเพ่ือของงบประมาณทำการปรับปรุง 
website ของหน่วยงาน 
2. เพิ่มช่อมทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยผ่านช่องทาง 
Line facebook 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแหล่งเผยแพร่
ข้อมูลโดยผ่านช่องทางเสียงตามสายและคณะกรรมการ
ชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 
4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดต้ังตามศาลประชาคม
และหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน 
5. จัดทำรายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน และครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 

สำนักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

ต.ค. 2564 
-ก.ย. 
2565 

- การปรับปรุง website อยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
- ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึง Social Media 
ของหน่วยงาน (facebook.com/อบต.โก่งธนู) 6 
เมษายน 2565 
- ได้มีการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เมื่อวนที่ 10 ก.พ. 
2565 
- ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านต่างๆให้
ประชาชนทราบ  เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2565 
- ทำรายงานพร้อมบันทึกข้อความแจ้งผู้บรหิารทราบ 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 

ควรบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายท้องถิ่นกับ
ฝ่ายปกครอง 
กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
จะได้เข้าถึง
ประชาชนทุก
คน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ข้อเสนอแนะ 

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การสื่อสารด้าน
การช้ีแจงและ
ตอบคำถามข้อ
สงสัยเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 

1. รวบรวมคำถามจากเจ้าหน้าที่ที่มีความใกล้ชิดในการ
ให้บริการของแต่ละกระบวณการทำงานเพื่อนำมา
วิเคราะห์ว่าประเด็นไหนประชาชนหรือผู้รับบริการมี
ความสงสัย เช่น คำถามเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพ,การชำระภาษี หรือการยกเว้นภาษี 
2. ค้นหาคำตอบ คำช้ีแจง จากระเบียบ ข้อกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ หรือจากผู้บังคับบัญชา 
3. รวบรวมคำถามเพื่อสรุปเป็นคำตอบเพือ่นำเข้าที่
ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบแนวคำถาม – คำตอบ
เพื่อจะได้ชี้แจงหรือตอบคำถามให้ประชาชนทราบไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน 
4. จัดทำรายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน และครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 
 
 
 
 
 

สำนักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

ต.ค. 2564 -
ก.ย. 2565 

- ผู้บริหารจัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กระบวนงานให้ทราบถึงขั้นตอนหากประชาชนมี
คำถามหรือมีขอ้กังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ในคราวประชุมประจำเดือน เมษายน 
2565  
-จัดทำคำถามและคำตอบที่ถูกต้องส่งต่อในไลน์กลุ่ม
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ตอบไปในแนวทางเดียวกัน 
- เพิ่มช่องทางชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ผ่านทาง 
facebook หรอืหน้า website ของหน่วยงาน 
- รายงานพร้อมบันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารทราบ เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน  2565 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ข้อเสนอแนะ 

4. การปรับปรุง
การทำงาน ด้าน
การเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้
เสียเข้าร่วม
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ดำเนินงาน 

1. จัดทำแบบเสนอความต้องการ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือเข้ารับบริการเสนอ
ความต้องการให้หน่วยงานทราบ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นและ
ความต้องการผ่าน website ของหน่วยงาน หรือผ่าน
ผู้นำชุมชน เช่น สมาชิกเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน 
3. รวบรวมความต้องการตามข้อ 1 และ 2 มา
ดำเนินการหาทางแก้ไขจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งเพื่อ
นำข้อเสนอและความต้องการไปยกระดับการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น 
4. แต่งตั้งประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาซึ่งมีนายกเทศมนตรีเป็น
ประธาน 
4. จัดทำรายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง  ครั้งที ่1 เดือน
เมษายน และครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม  
 
 
 
 

สำนักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

มกราคม 
2565- 
ตุลาคม 
2565  

- ทำแบบประเมินเพื่อให้ประชาชนทำการตอบแบบ
ประเมินเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นและ
ความต้องการผ่าน website ของหน่วยงาน หรือผ่าน
ผู้นำชุมชน เช่น สมาชิกเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และ
คณะกรรมการชุมชน 
- แต่งต้ังผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จำนวน 9 ทา่น 
- ทำรายงานพร้อมบันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารทราบ 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน  2565                                                                                                  

 
 
 
 
 
 

 


