
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  ส านักงานปลัด   

ที่  ลบ 72801/                                              วันที่   5  มีนาคม  2564     

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ได้รายงานผลการด าเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในการประชุมผู้บริหาร  พนักงาน  และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงดินแดง  ครั้ง ท่ี 3/2564  ประจ าเดือนมีนาคม  2564  ในวันพุธท่ี  3  มีนาคม  2564           
โดยนายล าพึง  เป้ป้อม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ให้รายงานผลการด าเนินมาตรการดังกล่าว  
เป็นบันทึกข้อความด้วย  นั้น 
 
  การนี้องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ขอรายงานผลการวิเคราะห์นผลการประเมิน ITA ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
   

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1. ให้พัฒนาคุณภาพ
การด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้าน
ต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
และส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ 
2564 

1. ให้ น.ส.ชนิดา มงคลหว้า  
รวบรวมคู่มือมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน และอัปโหลด
ขึ้นเว็บไซต์หลัก 
www.dongdindaeng.com 
ให้เป็นปัจจุบัน และครบทุก
กระบวนงาน ซึ่งได้จัดท าเรียบร้อย
แล้ว 
1. ให้พนักงานส่วนต าบลดงดิน

แดง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
E-form  กับสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
ความรู้ต่อไป 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร 

- จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
- ให้อัปเดตข้อมูลทุก
กระบวนงานผ่านเว็บไซต์
หลักให้เป็นปัจจุบันทุก
กระบวนงาน 

ส านักงานปลัด ปีงบประมาณ 
2564 

1. ให ้น.ส.ชนิดา มงคลหว้า  
รวบรวมข้อมูลกิจกรรม/
งานต่าง ๆ ของอบต.ดงดิน
แดง อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์
หลักให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. ให้ น.ส.กนกวรรณ    
คงบรรจง รวบรวมข้อมูล
กจิกรรม/งานต่าง ๆ ของ
อบต.ดงดินแดง อัปโหลด
ขึ้นเฟสบุ๊คให้เป็นปัจจุบัน  
ซึ่งด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

3. การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 
-  โดยจัดท ากล่องรับฟัง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น บ ริ เ ว ณ
ด้านหน้า อบต.   
-  ให้พนักงานทุกคนยิ้ม
แย้มแจ่มใส และบริการ
ประชาชนดุจญาติมิตร 

- ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

ปีงบประมาณ 
2564 

1. ให ้นายวิศรุต มงคลหว้า 
ประชาสัมพันธ์ข้อความ  
รูปภาพ และข้อมูลข่าวสาร
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน (เกาะติดข้อมูล
ข่าวสาร เช่นโควิด 19)  
และประชาสัมพันธ์ใน
เฟสบุ๊ค อบต.ดงดินแดง   
2. ให ้น.ส.รัชนี บุญพินิจ  
เปิดกล่องรับฟังความ
คิดเห็นเป็นประจ าทุกวัน 

 
  



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

4. ต้องมีการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์
ไ ด้ อย่ า ง ร วด เ ร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ 

- ให้ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ดูแลเว็บไซต์อย่างน้อย 3 
คน 
- จัดให้มีการบริการ         
E-sercive  ในเว็บไซต์
อย่างน้อย 3 กระบวนงาน 

- ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

ปีงบประมาณ 
2564 

มอบหมาย ให้ เ จ้ าหน้ า ท่ี
รับผิดชอบในการเป็นผู้ดูแล
เว็บไซต์ ดังนี้ 
1. น.ส.ชนิดา มงคลหว้า  
รับผิดชอบ งานของ
ส านักงานปลัดและกองคลัง*
Admin1. 
2. น.ส.กนกวรรณ คงบรรจง  
รับผิดชอบงานส านักงานปลัด  
และกองช่าง *Admin 2 
3. นายวิศรุต มงคลหว้า  
รับผิดชอบงานกอง
สวัสดิการสังคม *Admin 3 

 
  
  จึงเรียนมาโปรดทราบ 
 
    (นางสาวณภัสนันท์ พินิจงาม) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด.................................................................................................................................. 
 
  (นางภัคจิรา  ร่มล าดวน) 
                       หัวหน้าส านักปลัด 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง.............................................................................................. 
 
  (นายเชน  มีคุณ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง............................................................................................. 
 

          (นายล าพึง  เป้ป้อม) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 


