
043 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน โทรศัพท์/โทรสาร 0-5471-8002 

ท่ี  นน 72101/                                    วันที่  15  มกราคม  2565 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ไชยสถาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
    

    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้กำหนดมาตรการ/ แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการดำเนินการขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น 
 

    ในการนี้ สำนักปลัดฯ จึงรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยสถาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1) 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
ลงช่ือ .......................................... 
      (นายภาธร  เดียวตระกูล) 

    หัวหน้าสำนักปลัด 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน         
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................... ............................................................................................................................. 

              
                                                                      ลงช่ือ .......................................... 

          (นายอนันต์  ไชยวุฒิ) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน         
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                       ลงช่ือ .......................................... 
                        (นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์) 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
 
 
 



-1- 
เอกสารแนบท้าย 1 

 
การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล ผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

1. เสริมสร้างความรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานเรื่องการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ช้ีแจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียภายใน (ITA) รายงาน
ข้อมลูให้บุคลกรได้ทราบและ
เข้าใจ 
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก (EIT) ผ่าน 
www.chaisatarn.go.th 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ 
www.chaisatarn.go.th 
ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2565 

ส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก 
จริยธรรม คุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามโครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิน่ พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล    
ไชยสถาน (ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (หน้าท่ี 78 ข้อ 3.7)) 

ควรมีการส่งเสริม 
ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก 
จริยธรรม คุณธรรม 
ความซื่อสัตย์ สุจริต  
ตามโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chaisatarn.go.th/
http://www.chaisatarn.go.th/
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เอกสารแนบท้าย 1 

 
การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล ผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1. จัดทำคำส่ังมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน 

สำนักปลัด รายงานผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชย
สถาน ประจำปีรอบ 6 เดือน 
และรอบปีงบประมาณ เสนอ
ผู้บริหารท้องถิน่ ทราบ 

- จัดทำคำส่ังมอบหมายงาน 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผ่าน www.chaisatarn.go.th 
และ face book        
อบต.ไชยสถาน ระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

 
 

- จัดให้มีมาตรการขับเคล่ือน
การส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง เช่น Website, 
Facebook, Line 

- ควรมเีผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
หลากหลายช่องทาง เช่น 
Website, Facebook, 
Line ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไชยสถาน  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.chaisatarn.go.th/
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เอกสารแนบท้าย 1 

 
การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล ผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

3. ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1. แจ้ง admin ปรับปรุง
เว็บไซต์และอัพเดทข้อมูลให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เช่น 
- เพิ่มข้อมูลนโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy)  
- ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารให้
ครบถ้วนท้ัง ช่ือ-สกุล 
ตำแหน่ง  
รูปถ่าย และช่องทางการ
ติดต่อเนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงคณะผู้บริหาร
จึงต้องดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขท้ังหมดเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ชำระภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนัปลัด รายงานผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชย
สถาน ประจำปีรอบ 6 เดือน 
และรอบปีงบประมาณ เสนอ
ผู้บริหารท้องถิน่ ทราบ 

มีการการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารผ่าน  
www.chaisatarn.go.th 
และ face book อบต. 
ไชยสถาน ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

-  ความมีการเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
หลากหลายช่องทาง เช่น 
Website, Facebook, 
Line ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไชยสถาน  

- ในการปรับปรุงข้อมูลของ
ผู้บริหารควรดำเนินการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด    
ถีถ้่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องตรงกับฐานข้อมูล
ส่วนบุคคล 

 

http://www.chaisatarn.go.th/


 


