
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ส านักปลัด  โทร. 0-4400-9892 

ที่ นม 86901/-             วันที่       21  มกราคม  2565     

เรื่อง   รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
          ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 นั้น 

 

เพื่อให้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักปลัด จึงขอรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พงศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มาเพื่อโปรดทราบ 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีแนบมาด้วยนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                     (นางสาวอุไรพร  คานไธสงค์)  
                                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด................................................................................................................................ 
 
        จ.อ. 

                                 (ปกรณ์  ทองเปลว) 
                                  หัวหน้าส านักปลัด 
 

ความเห็น ปลัด อบต…………………...................................................................................................................... 
  
                      (นายชูชาติ  ท่อนส าโรง)    
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
 

ความเห็น นายก อบต........................................................................................................................................ 

 
                       (นายพล   สงวนศึก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 

- ทราบ 

- เพื่อทราบ 

- เพื่อโปรดทราบ 



 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

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

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

พบว่า มีผลคะแนน 92.22 คะแนน อยูใ่นระดับ A ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเดน็ทีต่้องแกไ้ข/ปรับปรุง/รกัษาระดบั 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าท่ี 94.17  คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงในเรื่อง

การปฏิบัติหน้าท่ีจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นใน
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ี
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 95.13  คะแนน 
3. การใช้อ านาจ 92.07  คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 92.87  คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.76  คะแนน 

 
 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเดน็ทีต่้องแกไ้ข/ปรับปรุง/รกัษาระดบั 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 87.03  คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า ควรจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ

ระดับคุณภาพการด าเนินงาน และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานเป็นระยะต่อไป 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.16  คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน 91.97  คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล 89.06  คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่า จากการประเมินการเผยแพร่   

ขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงานเพื่อ
เปิดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนได
รับทราบใน ๕ ประเด็น (๑) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก่      
ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธ์ 
ขอมูล (๒) การบริหารงาน ไดแก แผนด าเนินงาน  
การปฏิบัติงาน และการใหบริการ  
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจ่าย
งบประมาณประจ าป และการจัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไดแก นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลัก
เกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
(๕) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การ
จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผย
แพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใส 
ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหนวยงาน 

10. การป้องกันการทุจริต 93.75  คะแนน 

 
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. การสร้างฐานความคิด
การแยะแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม 

1. เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการจัดอบรม/
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 

ส านักปลัด ม.ค. – มี.ค. 
2565 

รายงานผลด าเนินการใน
การประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ประจ าเดือน เมษายน 
2565 

 
/มาตรการ... 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

2. การปรับปรุงระบบการ
ท างานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายใต้แนวคิด “Smart 
Country : วิถีชนบทสไตล์
เมืองกรุง” 

1. จั้งต้ังศูนย์ Smart Country 
2. แต่งต้ัง จนท.ประจ าศูนย์ 
3. จัดอบรม จนท. 
4. แต่งต้ัง จนท.ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน 
5. ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านทุก
ช่องทางการสื่อสารเป็นระยะ  
6. ส ารวจความพึงพอใจ 

ส านักปลัด ตลอดปี รายงานผลด าเนินการใน
การประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ประจ าเดือนทุกเดือน 

3. โครงการจัดท า
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานและวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริต 

1. แต่งต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการ 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท า
มาตรการ 
3. มอบหมายให้ฝ่าย/กอง/ส านัก 
รับผิดชอบในการด าเนินการ 

ส านักปลัด ม.ค. – มี.ค. 
2565 

รายงานผลและเอกสาร
ต่าง ๆ ตามตัวช้ีวัดท่ี 10 
เพื่อน าไปเปิดเผย 
บนเว็บไซต์ 

 
 

จัดท าโดย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 


