
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ                                

ที ่  ลบ 72101/148               วันที ่ 23 เมษายน  2564          

เรื่อง   รายงานผลการด าเนนิมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
           
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  
 

 เรื่องเดิม 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้คะแนน 59.85 
คะแนน อยู่ในระดับ D ซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และในคราวการประชุมพนักงานประจ าเดือนมกราคม 2564 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปี 2564 ไว้จ านวน 3 มาตรการ ดังนี้ 
 1. มาตรการ การสร้างแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส (ปรับปรุง IIT)  
 2. มาตรการ ปรับปรุงวิธีการท างานในการให้บริการประชาชน (ปรับปรุง EIT) 
 3. มาตรการ ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการความมีคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือป้องกันการทุจริต  
             (ปรับปรุง OIT) 
 

 ข้อเท็จจริง 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้แจ้งเวียนให้ทุกส านัก/กอง ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ร่วมกันวาง
เอาไว้อย่างเคร่งครัด และถือปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ภาครัฐ(ITA) ให้มีระดับคะแนนที่เพ่ิมข้ึนและผ่านเกณฑ์การประเมินในปี 2564 
 

 ข้อพิจารณา 
 ส านัก/กอง ได้ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปี 2564 
ครบ 3 มาตรการแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึก) 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 

 

 
                       (นางพิษ ิ โซซ่า) 
                              หัวหน้าส านักปลัด                    
 

ความเห็นปลัด อบต. 
............................................................................................................................. .............................. 

 
                      
          (อัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ์) 
            รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

 



 
  ทราบ/ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

............................................................................................................................. .............................. 
  
 
            (นายบุญธรรม  นพรัตน์)                           
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุอ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบุรี 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส 
(ปรับปรุง IIT)  

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วน
งาน 
2. จัดอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
3. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน เช่น การมอบรางวัล
พนักงานมีการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น มีคุณธรรม 
เป็นต้น 

ส านักงานปลัด ม.ค. 64 – เม.ย. 64 1.จัดท าคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของแต่
ละส่วนงาน 
2. อบรมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานส าหรับพนักงาน
ภายใน 
3. จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
ที่มีคุณธรรมและการปฏิบัติหน้าที่
อย่างโปร่งใส 

ปรั บป รุ ง คู่ มื อก า ร
ท างานอย่างต่อเนื่อง 

2. ปรับปรุงวิธีการท างาน
ในการให้บริการประชาชน 
(ปรับปรุง EIT) 

1. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและช่องทางการ
ติดต่อให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
2. น าระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
ให้บริการประชาชนให้เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด ม.ค. 64 – เม.ย. 64 1 .  เ พ่ิ ม ช่ อ งท า งก า ร ติ ด ต่ อ กั บ
ประชาชนมากขึ้น ทางLine และ
เว็บไซต์หน่วยงาน 
2. ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
ป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชน
ได้รับทราบข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 

เ พ่ื อ ช่ อ ง ท า ง ก า ร
สื่อสารให้หลายหลาย
ม า ก ขึ้ น  เ พ่ื อ ใ ห้
ประชาชนได้เข้าถึง
ทุกระดับ 

3. ส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านการความมีคุณธรรม
และความโปร่ ง ใส เ พ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
(ปรับปรุง OIT) 

1. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสให้กับบุคลากรภายในและประชาชน
ภายนอกได้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้ความรู้ใน
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. จัดท าช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้มากขึ้น เช่น ช่องทางการร้องเรียนปัญหาการ
ทุจริตปละประพฤติมิชอบ เป็นต้น 

ส านักงานปลัด ม.ค. 64 – เม.ย. 64 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม
และความโปร่งและการป้องกันการ
ทุจริต เมื่อ 25 มีนาคม 2564 
2. เพ่ือช่องการร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์ของ 
อบต.คลองเกตุ 

มีการด าเนินการตาม
ข้อร้องเรียนอย่างเป็น
ธรรมและตรวจสอบ
ได้  โ ด ย เฉพาะข้ อ
ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 


