
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส่วนส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว    
ที ่  สบ 74001/                                              วันที ่ 9  พฤศจิกายน 2564 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี พ.ศ. 2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  
         

เรื่องเดิม 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ได้ด าเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ผลคะแนนจากตัวชี้วัด 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. การปฏิบัติหน้าที่  
2. การใช้งบประมาณ  
3. การใช้อ านาจ  
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน  
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล  
10. การป้องกันการทุจริต 
โดยมีการประเมินจากผลจาก 
1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 
2. การรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) 
3. การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) 
 

ซึ่ง ส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวได้รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
ต่อไปแล้วนั้น 
 

ข้อเท็จจริง 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ขอรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ก าหนดมาตรการแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช าผักแพว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาคุณภาพ
การด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพ การ
สื่อสาร และ 
ปรับปรุง
กระบวนการ
ท างาน เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได ้ส่วนเสีย
ภายนอก หรือ
ประชาชน ได้รับ
การบริการ อย่างมี
คุณภาพ  

1.๑ จัดท าแบบ 
ส ารวจ/แบบ แสดงความ
คิดเห็นของ ประชาชนผา่น
ช่องทางตา่งๆ และน า
ความคิดเห็นดังกล่าว มา
พัฒนาและปรับปรุง 
กระบวนการบริหารและ
การ ท างาน และพัฒนา
ระบบการ ให้บริการ
ประชาชน 

ทุกส่วน 
ราชการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีแบบส ารวจ/แบบแสดงความ
คิดเห็น ของประชาชน ต่อการ
ให้บริการของ  
อบต. ณ จุดบริการ 

ควรมีการส ารวจ 
ความพึงพอใจ และ
ความ คิดเห็นของ 
ประชาชน ในทุก
กิจกรรม และภารกิจ
ที่ สามารถส ารวจ 
ความคิดเห็นได ้เพื่อ
น ามา วิเคราะห์และ 
ประเมินความ พึง
พอใจการ ให้บริการ
ใน ภาพรวมของ 
หน่วยงาน เมื่อสิ้น 
ปีงบประมาณ 

1.๒ จัดท าและพฒันา 
ช่องทางประชาสัมพนัธ์
การ ด าเนินงานผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ของ
หน่วยงาน เช่น เว็บไซต,์ 
ไลน,์ Facebook เป็นต้น 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
สื่อสาร ให้ประชาชน 
เข้าถึง ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยได ้โดยง่าย และ
ประชาชน สามารถแสดง
ความคิดเห็น ตอบกลับ
หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับ 
อบต. ได้โดยตรง ในเร่ือง
ต่าง ๆ 

ทุกส่วน 
ราชการ 

ม.ค-มี.ค 65 ในไตรมาส ๒ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มีการ
พัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์และ
Facebook ของ หน่วยงาน 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารที่ทนัสมัยได้โดยง่าย 
และประชาชนสามารถแสดง
ความ คิดเห็นตอบกลับหรือ
แลกเปลี่ยน ข้อมูลกับ อบต. ได้
โดยตรงในเร่ือง ต่าง ๆ  
 
 

ควรมีการพัฒนา 
ปรับปรุง พฒันา 
ช่องทางการ 
ประชาสัมพนัธ ์การ
ด าเนินงาน ของ
หน่วยงาน ให้มีความ 
หลากหลาย ทันสมัย 
และ เข้าถึงง่ายยิ่งๆ 
ขึ้น 

1.๓ เพิ่มช่องทางการ
บริการ แบบ E-service 
ผ่านทาง เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  

ทุกส่วน 
ราชการ  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕  

อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และ
ศึกษา ความเป็นไปได้ในการ
เพิ่ม กระบวนงานที่จะ
ให้บริการแบบ E-service 
 

- 

2. ยกระดับการ 
เปิดเผยข้อมูลและ 
การป้องกันการ 
ทุจริตของ 
หน่วยงาน โดยเนน้  

2.๑ พัฒนาเว็บไซต์ และ 
ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต ์
ของหน่วยงานให้มีข้อมูล 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 
และ เข้าถึง/สืบค้นข้อมูล 

ส านักปลัด 
และทุกส่วน 

ราชการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

ส านักปลัดได้ด าเนนิการพฒันา 
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มี
ข้อมูล พื้นฐาน (ตามตวัชี้วัด
การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ) ครบถ้วนและ 

ควรปรับปรุง ข้อมูล
ในเว็บไซต ์ของ
หน่วยงาน ให้มีข้อมูล 
ครบถ้วนตาม 
ตัวชี้วัดการ เปิดเผย 



มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
การเผยแพร่ ข้อมูล
ทางเว็บไซต ์หลัก
ของหน่วยงาน 

ได้ง่าย ทั้งข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลด้าน การบริหารงาน 
ข้อมูลด้าน การบริหารเงิน
งบประมาณ ข้อมูลด้าน
การบริหารและ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ 
ข้อมูลด้านการส่งเสริม
ความ โปร่งใส 

ส านักปลัด 
และทุกส่วน 

ราชการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

เป็นปัจจบุัน แล้วเสร็จ ใน 
ไตรมาสที่ ๒ ส าหรับข้อมูลด้าน 
อื่นๆ ส านักปลัดได้แจ้งส่วน
ราชการ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้
ด าเนินการจัดท า/ ปรับปรุง
ข้อมูลให้ครบถ้วน เป็น ปัจจุบนั 
และน าข้อมูลเผยแพร่บน 
เว็บไซต์ อบต. ให้แล้วเสร็จ ซึ่ง
คาด ว่าจะด าเนนิการแล้วเสร็จ
ภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
 

ข้อมูล สาธารณะ ใน
การประเมิน 
คุณธรรมและ ความ
โปร่งใสใน การ
ด าเนินงาน ของ
หน่วยงาน ภาครัฐ 
(ITA) 

 2.๒ จัดกิจกรรม/โครงการ 
ที่เสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่าง ซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
ชัดเจน และเผยแพร่ข้อมูล
ให้ สาธารณชนทราบทาง 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ส านักปลัด  ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

จัดประชุมรบัมอบนโยบายการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่โดยมีการประกาศ
ค่านิยมหลักและ วัฒนธรรม
องค์กรในการปฏิบัติงาน และ
ให้บริการประชาชนด้วย  
จิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่
ตาม มาตรฐานทางจริยธรรม 
การอยู ่ร่วมกันในองค์กรด้วย
ความรัก สามัคคี ปรองดอง 
เพื่อก้าวไปสู ่องค์กรที่ทันสมัย 
โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ และได้มี
นโยบายไม่รับของขวัญ  
(No Gift Policy)  
 

ควรมีการจัด 
กิจกรรม/ โครงการฯ 
อย่าง สม่ าเสมอ 

 2.๓ มีการด าเนินการ/ 
กิจกรรม ที่แสดงถึงการ มี
ส่วนร่วมของนายก อบต. 
โดยเป็นการด าเนินการ 
หรือกิจกรรมที่แสดงให้
เห็น ถึงการให้ความส าคัญ
กับ การปรับปรุง พัฒนา 
และ ส่งเสริมหน่วยงาน
ด้าน คุณธรรมและความ
โปร่งใส (เป็นการ
ด าเนินการในปีที่รับ การ
ประเมิน ITA) 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

นายก อบต.ช าผักแพว ได้
ประกาศ นโยบายไม่รบั
ของขวัญ (No Gift Policy) 
เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใน
สังกัด ทุกคน ถือปฏิบัตโิดย
เคร่งครัด  

ควรมีการ ด า เนิน
การ/จัด กิจกรรม
อื่นๆ เพิ่มเติม ที่
แสดง ถึงการมีส่วน
ร่วม ของนายก อบต. 
และการให้ 
ความส าคัญ ในการ
ปรับปรุง พัฒนา 
และ ส่งเสริม 
หน่วยงานด้าน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส  



มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
2. ยกระดับการ 
เปิดเผยข้อมูลและ 
การป้องกันการ 
ทุจริตของหน่วย 
งานโดยเน้นการ
เผยแพร่ ข้อมูลทาง
เว็บไซต ์หลักของ
หน่วยงาน 

2.๔ จัดท าและแสดง 
ช่องทางที่คคลภายนอก 
สามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน เกี่ยวกับการ
ทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบของ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดย
แยกต่างหากจาก 
ช่องทางทั่วไป เพื่อเป็น
การ คุ้มครองข้อมูลของ
ผู้แจ้ง เบาะแส ทั้งนี้ 
สามารถเข้าถึง หรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทาง 
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลัก ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด ม.ค –มี.ค 
65 

ส านักปลัด ได้จัดท าช่องทาง
การ แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
และ ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ บนเว็บไซต์  
อบต.ช าผักแพว  
www. 
chumpakpaew.go.th  
ซึ่งเป็นช่องทางที่แยกต่างหาก
จาก ช่องทางการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทั่วไป (แถบเมนู 
“ติดต่อเรา” แถบเมนูย่อย 
“ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การ ทุจริต”) โดยด าเนินการ
แล้วเสร็จใน ไตรมาส ๒ 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

(นางสาวอินทิรา สมพฤกษ์) 
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………….…………………………….………………………………………………… 

 
                       (นางเกษา  จิตรธรรม) 
                            หัวหน้าส านักปลัด  
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………..…… 

       
           (นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์) 

                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
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ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
............................................................................. .................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................. 

 
 

                (นายสนม  โสป่าสัก)  

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

         
 


