
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

************************************* 

จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว โดย
ภาพรวมได้คะแนน  73.08 คะแนน อยู่ในระดับ C  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวได้ด าเนินการ ปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อขับเคลื่อนมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ ทุจริต (1)การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ

ทุจริต  
- การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต 
-การป้องกันการทุจริต  
– การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต  
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ  
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม  
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง 

(1) การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต  
(2) การรายงานผลการป้องกัน 
ทุจริต  
(3) การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
(4) การส่งเสริมการด าเนินงานมี 
มาตรการให้มีข้อมูลให้ครบทุก หัวข้อ 

 

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงานควรให้ 
ความส าคัญมากข้ึนใน ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารใน 
หัวข้อย่อยแต่ละข้อที่ต้องน าไปปรับปรุงในข้อข้อดังนี้ 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ข้อ 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
ข้อ 037 การด าเนินการเพ่ือจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต  ไม่ได้แสดงการด าเนินการจัดการความเสี่ยงต้องน ามา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตัวชี้วัดย่อย ข้อ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในข้อนี้ต้อง 
ปรับปรุง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ  มีการแก้ไขการรายงานให้ตรงประเด็น 

ภารกิจท าให้เกิดข้อบกพร่องในประเด็นนี้เองซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ทางหน่วยงานจักได้ด าเนินการ 
ไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครอบคลุมครบถ้วนทุกตัวชี้วัดที่ก าหนด หน่วยงานยังไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละ
ตัวชี้วัด จึงท าให้เตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ สอดคล้องกับตัวชี้วัด เช่น ข้อ 027 หลักเกณฑ์การ



บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1)มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

- จัดท าแนวทางการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการ ทุกหน่วยงาน 

-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น 

ปีงบประมาณ 
2)การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ซับซ้อน 

-จัดฝึกอบรมพร้อมประชุม 
พนักงานของหน่วยงานในการ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ซับซ้อน 

ส านักงานปลัด 
 

 

3)ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ด า 
เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

-รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อสังคม 
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ 
ของหน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  

4)การจัดท าหลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติ ไม่การยืม
ทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-มีการจัดท าหลักเกณฑ์ข้อ 
ปฏิบัติงานในการยืมทรัพย์สิน 
ของทางราชการไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้บุคคลภายนอก 
และภายในหน่วยงานอย่าง 
ชัดเจน 

ส านักงานปลัด  

5)การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมาติดต่อ อย่าง
โปร่งใส 

จัดท าประกาศก าหนด
มาตรการต่าง ๆ เช่น การไม่ 
รับสินบนของขวัญของรางวัล 
มาตรการป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม 
เป็นต้น 
 

ทุกหน่วยงาน  

6)เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้ มีส่วน
ได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ 
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้บุคลากรและ 
สาธารณชนรับทราบอย่าง 
กว้างขวาง  
-เพ่ิมช่องทางการร้องเรียน 
ทุจริต ขณะเดียวกันต้องมี 
มาตรการในการคุ้มครองผู้ 
ร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ 
 
 

ส านักงานปลัด  



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
7)มีการมอบหมายงาน
การปฏิบัติงานรวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตาม ระดับคุณภาพงาน
โดยไม่เลือก ปฏิบัติ 

- สร้างความเข้าใจ ร่วมกัน 
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 
และการท างาน 
 - ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุม 
เรื่องความประเมินเพ่ือเพ่ิม 
การตระหนักให้กับผู้ประเมิน  
- การปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติ/การให้บริการ 

ทุกหน่วยงาน  

8)การรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้ จ่ายเงิน 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของหน่วยงาน 

- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 
 - เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายใน หน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณในรูปแบบการ 
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุด 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

กองคลัง  

9)การสร้างคุณภาพใน
การ ปฏิบัติหรือการ
ให้บริการ 

- มีระยะเวลาและขั้นตอนการ 
ปฏิบัติ/การให้บริการอย่าง 
ชัดเจน  
- สร้างจิตส านึกแก่พนักงานใน 
หน่วยงาน มุ่งสร้างการปฏิบัติ 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
กัน 

ทุกหน่วยงาน  

 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ภายในหน่วยงาน ข้อย่อย 043 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานในหัวข้อนี้ต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีการส่งเสริมคุณธรรมให้มีโครงการนี้นโยบายใน
การปฏิบัติงานให้ ครอบคลุมความโปร่งใสในการท างาน 

ผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช าผักแพว ในปี 2564 ได้ด าเนินงานแล้วดังนี้ 

 

 

 

 



  สถานะการเนินการ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรูเ้รื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือ
สื่อสารสนเทศของหน่วยงาน 

-  - 

มีมาตรการลดขั้นตอนใน
การให้บริการ 

ปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อลดขั้นตอนในการ
ให้บริการและการให้บริการ ณ จุดเดียว และ
เพิ่มการให้บริการโดยใช้ระบบ IT  

และเปดิช่องทางแสดงความคิดเหน็ในการ
เสนอแนะการปฎิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 

-  - 

มีนโยบายด้านความโปร่งใส
ในการด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้าง 

ด้านความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้างควรใช้เว็ปไซด์ของหน่วยงานในการ
ด าเนินการเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดี
ที่สุด เพื่อป้องกันการด าเนินงานในด้านการ
ทุจริต 

- -  

 (ตรวจสอบในเว็ป
ไซด์ของหน่วยงาน) 

ผู้บริ หารหน่ วยงานควร
แสดงนโยบายเจตจ านงว่า
ควรมีการก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พั ฒ น า ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ มี
คุณธรรมและความโปร่งใส
ครอบคลุมตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในแต่
ละด้าน 

ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดงนโยบาย
เจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติ มีการก าหนดนโยบาย มาตรการ 
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสให้
ครอบคลมุตามแนวทางการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในแตล่ะด้าน ท้ังต่อ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานโดยช้ีแจงให้รบัทราบจาก
การประชุม หนังสือเวียนหรือติดประกาศ
ภายในและต่อสาธารณชนผ่านทางเว็ปไซด์
ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืน 

- 

 

-   

(ตรวจสอบในเว็ป
ไซด์ของหน่วยงาน) 

การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 

 

 

 

 

 

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน การเผยแพร่ข้อมูล
เข้าถึง ได้ ง่ายไม่ซับซ้อน และมี ช่องทาง
หลากหลาย สร้างการรับรู้ให้ผู้มาติดต่อหรือ 
ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น ติชม 
ร้องเรียนต่อการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานได้ 

- -  

(ตรวจสอบในเว็ป
ไซด์ของหน่วยงาน) 



  สถานะการเนินการ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

การด าเนินงาน -จัดท าขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงาน/
การให้บริการอย่างชัดเจน 

-สร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานในหน่วยงาน 

-ให้บริการต่อผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฎิบัติ 
-ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่ออย่าง
ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล 

-  - 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

(นางเกษา  จิตรธรรม 
หัวหน้าส านักปลัด 

 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

 
 

(นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
........................................................................................................................ .........................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

 
 

(นายสนม  โสป่าสัก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 
 
 


