
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   

ท่ี ลบ 80901/129 วันท่ี 10 มีนาคม 2565  

เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส.ประจำปงบประมาณ.พ.ศ.๒๕๖๕  

 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีควรแกไข หรือประเด็นท่ีควรพัฒนาใหดี

ข้ึนเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ และไดกำหนดแนวทางการแกไขขอบกพรอง หรือขอเสนอแนะในการพัฒนา/

ปรับปรุงการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะ

ผูบริหาร พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นั้น 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดดำเนินการรายงานผลในการประชุมคณะผูบริหาร

พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ครั้งท่ี 3/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑0.00. น. ณ หอง

ประชุมองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม เรียบรอยแลวจึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                     
            (  นายดำรงคฤทธิ์  เลิศอักษร  ) 
                                                                  เจาพนักงานธุรการ   
 
- ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

           ทราบ........................................................................................................................................... 

 
 (ลงชื่อ)....................... ...........................  
  (นางสาวภัทรนันท  ปานออน) 
  นักวิเคราหนโยบายและแผน  
       รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักปลัด 
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- ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
          เห็นควรดำเนินการตอไป.......................................................................................................................... 
 
 
 (ลงชื่อ).................................................  
  (นางทวิกรณ  จันตะเภา) 
       ผูอำนวยการกองคลัง 
 รักษาราชการแทน ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 
- ความเห็น 
      .......ทราบ........................................................................................................................................ 
 
 (ลงชื่อ)................................................ 
  (นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 
     นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 



 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมความโปรงใส 
ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ตามท่ีจากผลการวิเคราะหการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำไปสูการกำหนดมาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสของ ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดใหใหมีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 นัน้ 
 โดยองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดดำเนินการประชุมประจำเดือนของผูบริหาร พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ประจำเดือน มีนาคม 2565 
เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2565 ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม เพ่ือมอบหมายเจาหนาท่ี และรายงานผลตอนายกองคการบริหารสวนตำบลหนอง
แขม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
มาตรการ/
แนวทาง 

ข้ันตอน/วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การรายงานติดตามผล ขอเสนอแนะ 

1. ใหพัฒนา
คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

1. เสนอผูบริการเพ่ือขอ
งบประมาณทำการปรับปรงุ 
website ของหนวยงาน 
2. เพ่ิมชองทางการเผยแพร
ขอมูล โดยผานชองทาง 
Facebook 
3.ประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบแหลงเผยแพรขอมูลโดย
ผานชองทางเสียงตามสาย 
4.จัดทำรายงานสรุปผลปละ 2 
ครั้ง ครั้งท่ี 1 เดือนเมษายน 
และครั้งท่ี 2 เดือน ตุลาคม 
 

สำนักปลัด 
 

ต.ค.2564 - 
ก.ย 2565 

1.การปรับปรุง website อยูระวางการขอ
อนุมัติจากผูบริหาร 
2.ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึง Social 
Media ของหนวยงาน (Facebook) 1 มีนาคม 
2565 
-ไดมีการเผยแพรเก่ียวกับชองทางการเผยแพร
ขอมูลของหนวยงานผาน กำนัน ผูใหญบาน 
และ ส.อบต.ผานไลนกลุม “เรารักหนองแขม” 
เม่ือวันท่ี 10 ก.พ. 2565  
-ทำรายงานพรอมบันทึกขอความแจงผูบริหาร
ทราบ เม่ือวันท่ี 10 มี.ค.2565 

ควรบูรณาการรวมกัน
ระหวางฝายทองถ่ินกับฝาย
ปกครอง กำนัน ผูใหญบาน 
ตลอดจน รพสต. เพ่ือการ
เผยแพรขอมูลขาวสารจะ
ไดเขาถึงประชาชนทุกคน 



มาตรการ/
แนวทาง 

ข้ันตอน/วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การรายงานติดตามผล ขอเสนอแนะ 

2. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ดานการ
เผยแพรขอมูล
ของหนวยงาน
ดานการ
ดำเนินงาน 

จัดทำสื่อประชาสัมพันธและ
เปดเผยขอมูลการสื่อสาร บน
เว็บไซตหลักของหนวยงานให
งายตอการเขาถึงขอมูล และมี
การปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจน
และตอเนื่องใหอัปเดตขอมูล
ทุกกระบวนงานผานเว็บไซต 
หลักใหเปนปจจุบันทุก
กระบวนงาน 
 

สำนักปลัดฯ 
 

ต.ค.2564 - 
ก.ย 2565 

-ใหนายดำรงฤทธิ์ เลิศอักษร มีรวบรวมขอมูล
กิจกรรม/งานตาง ๆของอบต.หนองแขม 
อัปโหลดข้ึนเว็บไซตหลักใหเปนปจจุบัน ซ่ึงได
ดำเนินการเรียบรอยแลว 
 ใหนางสาวปวีณา รวบรวมขอมูลกิจกรรม/งาน
ตาง ๆ ของอบต.หนองแขม อัปโหลดข้ึน
เฟสบุคใหเปนปจจุบัน ซ่ึงดำเนินการเรียบรอย
แลว 
 

-ไมมี 
 

3. การปรับปรุง 
การทำงาน 

ส งเสริม ให ผู รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือให
คำแนะนำในการพัฒนาและ
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานการใหบริการได
โดยสะดวก 
โดยจัดทำกลองรับฟ งความ
คิดเห็นบริเวณดานหนา อบต.
ให พนั ก งาน ทุ กคนยิ้ ม แย ม
แจมใส และบริการประชาชน
ดุจญาติมิตร 

สำนักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสวัสดิการ 
กอง
การศึกษา 
 

ต.ค.2564 - 
ก.ย 2565 

- ใหนางสาวภาวนา สวัสดี ประชาสัมพันธ
ขอความ รูปภาพและขอมูลขาวสารภายในและ
ภายนอกหนวยงาน (เกาะติดขอมูลขาวสาร 
เชนโควิด 19) และประชาสัมพันธในเฟสบุค 
อบต.หนองแขม 
- ใหนางสาวกรายทิพย อ่ินมีกุล เปดกลองรับ
ฟงความคิดเห็นเปนประจำทุกวัน 

-ไมมี 
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มาตรการ/
แนวทาง 

ข้ันตอน/วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การรายงานติดตามผล ขอเสนอแนะ 

4. ตองมีการ
พัฒนาความรู 
ทักษะ และ
ความสามารถ 
ของบุคลากร
ผูดูแลเว็บไซต 
ของหนวยงานใน
การปรับปรุง
ระบบใหทันสมัย
และมีการ
ติดตอสื่อสารผาน
เว็บไซตไดอยาง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- ใหกำหนดผูรับผิดชอบดูแล
เว็บไซตอยางนอย 3 คน  
- จัดใหมีบริการ e-service 
อยางนอย 1 กระบวนงาน 

สำนักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสวัสดิการ 
กอง
การศึกษา 
 

ต.ค.2564 - 
ก.ย 2565 

มอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการดูแล
เว็บไซตดังนี้  
กำหนดผูดูแลเว็บไซตหลัก ของอบต.หนองแขม 

จำนวน 3 ราย เพ่ือปรับปรุงระบบใหทันสมัย 

และมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตหลักได

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑) นายดำรงฤทธิ์  เลิศอักษร Admin ๑ 

รับผิดชอบเปนแอดมินกลาง 

๒) นางสาวภาวนา สวัสดี Admin ๒ 

รับผิดชอบกองสวัสดิการ สำนักปลัด กองชาง 

๓) นางสาวปวีณา ลายน้ำเงิน Admin ๓ 
รับผิดชอบกองคลัง กองการศึกษา 
 
มีงาน E-service มีท้ังสิ้น 4 กระบวนงาน 

-ไมมี 

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน 

  ผูบริหารควรเขามามีสวนรวมหรือมีบทบาทมากข้ึนในการแกไขปญหาการทุจริต โดยการสงเสริมการมีสวนรวมท่ีเขมแข็งของภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพ่ือกอใหเกิดการยับยั้ง เปดโปง และรวมกันตอตานการทุจริตคอรรัปชันในทุกระดับอยางตอเนื่อง  โดยสงเสริมการสรางเครือขายตอตานการคอรรัปชัน  

ภาคประชาชนในระดับ  ชุมชน หมูบาน ตำบล พรอมท้ังสนับสนุนใหมีความเปนอิสระในการทำงาน และสรางความนาเชื่อถือใหเกิดข้ึนกับองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การปราบปรามคอรรัปชัน เพ่ือเปนการ ปองปรามและตรวจสอบการดำเนินการตางๆ ของสังคมอยางรอบดานโดยไมเปดโอกาสใหเกิดการคอรรัปชันได  
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