
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามท่ีได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลาโละ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและ    
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการดำเนินการขับเคลื่อน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การสร้าง
ความรับรู้
ให้แก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ 

1. จัดประชุมชี้แจงให้ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญ
และความร่วมมือในการเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

สำนักงานปลัด ม.ค. 65 - 
ก.พ. 65 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2565 องค์การ
บริหารส่วนตำบล
ลาโละ ได้จัด
ประชุมคณะ
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ เพื่อ
ชี้แจงและ
ดำเนินการเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
และขอความ
ร่วมมือตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน 

การตอบแบบ
ประเมินโดยอิสระ 
ซ่ึงให้คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ตอบ
แบบประเมินตาม
ความเป็นจริง 

2. จัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและแจ้ง
เวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 

สำนักงานปลัด ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2564 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลาโละ ได้
จัดทำแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 และ
ประกาศและ
ประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี โดยแจ้ง

มุ่งเน้นให้คณะ
ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้
เห็นความสำคัญ
ของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี เพื่อได้
ร่วมกันตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ
ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
ลาโละ 



เวียนให้เจ้าหน้าที่
ทุกกอง/ทุกคน
ทราบ และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลาโละ 

3. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่
สะดวก สร้างความเชื่อมั่นในการ
ดำเนินการตรวจสอบ และ
คุ้มครองข้อมูลบุคคลที่ร้องเรียน 

สำนักงานปลัด ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 องค์การ
บริหารส่วนตำบล
ลาโละ ได้จัด
ช่องทางการ
ร้องเรียนไว้หลาย
ช่องทาง เช่น การ
ร้องเรียน ณ ที่ทำ
การองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาโละ ตู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนใน
ตำบลลาโละ ทราบ 

ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาโละ 
จะปิดเป็นความลับ 
ไม่เปิดเผย เพื่อให้ผู้
รอ้งเรียนมีความ
ปลอดภัยและ
เชื่อมั่นในการ
ดำเนินการ
ตรวจสอบ 

ปรับปรุง 
แก้ไข และ
พัฒนาระบบ
การให้บริการ
บนเว็บไซต์
หลักของ
หน่วยงาน 

สร้างช่องทางบนเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
ให้บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ แสดงความ
คิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจ และ
ช่องทางการขอรับบริการ เพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  

สำนักงานปลัด ต.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 องค์การ
บริหารส่วนตำบล
ลาโละ ได้พัฒนา
ระบบเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลาโละ ให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น มี
ช่องทางการติดต่อ 
ได้ง่าย และลง
ข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของ
หน่วยงานให้แก่
ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูล 
 

การปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์ต้องมีใช้
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
เฉพาะ 



การติดตาม
และ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานต่างๆ และรายงานผล
การดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร
ทราบ   

สำนักงานปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2565 
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
ต่างๆ ได้ดำเนินการ
ตามแผนการ
ดำเนินงานและ 
รายงานผลการ
ดำเนินงานให้นายก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลาโละ ทราบ  

คณะผู้บริหารต้อง
กำชับ ควบคุมให้
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงานให้
เป็นไปตามแผน
เพ่ือให้การ
บริหารงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

จัดทำ
โครงการต่างๆ
ที่เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร 

เขียนโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณ เพื่อดำเนินการให้
เป็นไปวัตถุประสงค์เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

สำนักงานปลัด ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2565 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลาโละ ได้จัด
กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงสุจริต เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 
คอร์รัปชั่น 

คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ 
สุจริต คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม
ปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วน
ตน 

 


