รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ตามที่ไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมิน
ITA ขององคการบริหารสวนตําบลลําดวน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดกําหนดมาตรการ/แนวทางสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลลําดวน โดยไดมีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลลําดวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้
มาตรการ/
แนวทาง
1. มาตรการ
เผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ

วิธีการดําเนินการ
1. เผยแพรขอมูลในเว็บไซตของ
หนวยงาน
2. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
ของหนวยงานใหมีความทันสมัย
เปนปจจุบัน โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ และ
ความพรอมของบุคลากร/
ทรัพยากรในหนวยงาน

2. มาตรการผูมี 1. ใหหนวยงานที่มีภารกิจในการ
สวนไดสวนเสีย ใหบริการ การอนุมัติ การอนุญาต
หรือดําเนินกิจกรรมรวมกับ
มีสวนรวม
ประชาชนและหนวยงานองคกร
ภาคีตาง ๆ จัดใหมีชองทางและ
กิจกรรมใหประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจใหชัดเจน
2. จัดทําและเผยแพรวิธีการ หรือ
ขั้นตอนการมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งในหนวยงานและสื่อสาธารณะ
ของหนวยงานอยางเปดเผย

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา

ระยะเวลา

ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 1. มีการประกาศ
2565
ประชาสัมพันธผาน
เว็บไซต อบต.ลําดวน
จํานวน 46 เรื่อง
2. มีการ
ประชาสัมพันธผาน
Facebook ของ อบ
ตงลําดวน จํานวน
124 เรื่อง
ปงบประมาณ 1. จัดกิจกรรม
2565
ประชุมประชาคม
แผนพัฒนาทองถิ่น
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
18 หมูบาน
2. นําขอมูลที่ผูมีสวน
รวมกับหนวยงาน
ประชาสัมพันธผาน
ชองทางเว็บไซตและ
Facebook ของ
หนวยงาน

ขอเสนอแนะ
มีการปรับปรุง
ชองทางการ
ใหบริการให
ทันสมัยและ
รวดเร็วตามสถาน
ปจจุบัน

มีการสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงาน
เสนอผูบริหาร

มาตรการ/
แนวทาง

3. มาตรการ
สงเสริมความ
โปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง

วิธีการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

3. กําหนดใหมีระบบดําเนินงาน
สรางการมีสวนรวม หรือรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู
มีสวนไดสวนเสียในภารกิจ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
กอนวางแผนดําเนินงาน ระหวาง
ดําเนินงาน และหลังดําเนินงาน
4. สงเสริม สนับสนุน การมีสวน
รวมกับภาคีเครือขายภายนอก
โดยเฉพาะผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ใหเกิดความ
รวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจง
เบาะแส และรณรงคสรางความรู
ความเขาใจในภารกิจหรือหนาที่
วิธีการดําเนินงานของหนวยงาน
ซึ่งเนนการปลอดการทุจริต
เพื่อใหเกิดพลังเขมแข็ง ชวย
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
1. ใหเจาหนาที่ขององคการ
กองคลัง
บริหารสวนตําบลลําดวน ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางดําเนินการเผยแพร
แผนการจัดซื้อจัดจางใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ใหเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางดําเนินการ
บันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

ระยะเวลา

ผลการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ

3. มีกลองขอความ
แสดงความคิดเห็น
ของผูรับบริการใน
เว็บไซต อบต.ลําดวน
4. มี google form
ชองทางรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในเว็บไซต อบต.
ลําดวน

มีการสรุปรายงาน
ปงบประมาณ 1.มีการเผยแพร
2565
แผนการจัดซื้อจัดจาง ผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ เสนอผูบริหาร
2565 ในเว็บไซต
อบต.ลําดวน
2. มีการ
ประชาสัมพันธการ
จัดซื้อจัดจางใน
เว็บไซต อบต.ลําดวน
3. มี google form
ชองทางรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในเว็บไซต อบต.
ลําดวน

มาตรการ/
แนวทาง

4. มาตรการ
จัดการเรื่อง
รองเรียนการ
ทุจริต

วิธีการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

3. หามมิใหเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
เขาไปมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่น
ขอเสนอหรือคูสัญญาของ
องคการบริหารสวนตําบลลําดวน
4. หามมิใหเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่
ของตนหาประโยชนจากการ
จัดซื้อจัดจางกับองคการบริหาร
สวนตําบลลําดวน
1. กําหนดใหหนวยงานมีชองทาง สํานักปลัด
การรองเรียนการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผาน
ชองทางตาง ๆ ที่เหมาะสมและ
อํานวยความสะดวก เขาถึงงาย
แกประชาชนในการแจงเรื่อง
รองเรียน
2. จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต ที่โปรงใส เปนธรรม
และตรวจสอบได
3. สรุปผลและขอมูลเชิงสถิติ
เรื่องรองเรียนประจําปเสนอ
ผูบังคับบัญชา และเผยแพรใน
เว็บไซตของหนวยงานภายในสิ้น
ปงบประมาณนั้น ๆ

ระยะเวลา

ผลการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ

ปงบประมาณ 1. มีตูรองเรียนการ มีการสรุปรายงาน
2565
ทุจริต ณ หนา
ผลการดําเนินงาน
อาคารสํานักงานเพื่อ เสนอผูบริหาร
รับเรื่อง
2. มี google form
ชองทางรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในเว็บไซต อบต.
ลําดวน
3. จัดทําคูมือและ
จัดทําคูมือและ
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรื่องรองเรียนการ
ทุจริตและ
ประชาสัมพันธใน
เว็บไซต อบต.ลําดวน

