
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม  โทรศัพท์ 036-776679 
ที่ ลบ 7๘001/       วันที่    ๗  เมษายน  256๔ 
เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม 

  ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and Transparency 
Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น มีการประเมินในทุกๆ ปีงบประมาณ และเป็นการประเมิน
แบบต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ การประเมิน ITA ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ 
การป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒) ได้กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

  ข้อ ๑ หน่วยงานต้องจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปี ๒๕๖๓ และต้องจัดทำ
มาตรการภายในเพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงายให้ดียิ่งขึ้นและ
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ 

  ข้อ ๒ หน่วยงานต้องกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการภายในในการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน  โดยการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน/การปฏิบัติตามมาตรการซึ่งได้ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้กำหนดไว้ตามข้อ ๑ 

  ผู้รับผิดชอบได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

          (นางสาวปิยาภรณ์  นามกูล) 
                                              หวัหน้าสำนักปลัด 

 

  
- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
( ✓  ) แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ  
( ✓  ) ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 

 
 

(นายสิทธิพงษ์  แจ่มมาก) 
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่    
                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม 

 



ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม (รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน มีค่าต่ำสุดเท่ากับ 66.93 ซึ่งหน่วยงานต้อง

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน 
 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๑ ต.ค. ๖๓ – 
๓๑ มี.ค. ๖๔ 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

1. ความรู้เกี่ยวกับ 
    แผนการใช้จ่าย 
    งบประมาณของ 
    หน่วยงาน 
 

1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ 
    หน่วยงาน 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้   
    รับทราบโดยทั่วกัน 
4. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ 
    หน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ 
    หน่วยงานผ่านเฟชบุ๊ก 
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงาน 

1. มาตรการเผยแพร่  
    แผนการใช้จ่าย 
    งบประมาณ ของ 
    หน่วยงาน 
 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
 

  

 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม (รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ำสุดเท่ากับ 55.73 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้

บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้บุคคลภายในและภายนองหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๑ ต.ค. ๖๓ – 
๓๑ มี.ค. ๖๔ 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

1. จัดทำข้อตกลงหรือ 
    ประกาศให้บุคลากร 
    ทราบถึงนโยบายการ 
    ไม่นำทรัพย์สินของ 
    หน่วยงานไปใช้เป็น   
    ประโยชน์ส่วนตวั 
๒. จัดทำประกาศข้อ 
    ปฏิบัติในการขอยืม   
    ทรัพย์สินของทาง 
    ราชการไปใช้ในการ 
    ปฏิบัติงาน 
 

1. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้ 
    รับทราบโดยทั่วกัน 
4. เผยแพร่คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
    ผ่านเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของ 
    ผ่านเฟชบุ๊ก 
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงาน 

1. มาตรการป้องกันความ 
    ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
    หรือผลประโยชน์ทับ 
    ซ้อน และการให้หรือรับ 
    สินบน 
๒. มาตรการป้องกันละเว้น   
    การปฏิบัติหน้าที่ตาม 
    คู่มือประชาชน 
 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
 

  

 
 



2. ด้าน EIT พบว่า มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop sevice) การให้บริการ
โดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

 
ประเด็นที่เป็น

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๑ ต.ค. ๖๓ – 
๓๑ มี.ค. ๖๔ 

๑ เม.ย. ๖๔ –  
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

1. หน่วยงานต้องจัดทำ 
    การเผยแพร่ข้อมูล  
    หลากหลายช่องทาง   
    เช่น Website,  
    Facebook ฯลฯ 
๒. ควรมีช่องทางในการ 
    แจ้งเบาะแสการ 
    ทุจริต เช่น สายด่วน  
    หรือ ช่องทางอ่ืนๆ  
    ตามความเหมาะสม 
 

      ในความเป็นจริง อบต.บางขาม มีเว็บไซต์, 
เฟชบุ๊ก,ไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลมา
นานแล้ว แต่ประชาชน อาจเข้าไม่ถึงและไม่ทราบ
ชื่อ  เว็บ ไซต์ ,เฟชบุ๊ ก ,ไลน์  ของ อบต. ทั้ งนี้ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อบต.บางขามจะ
ดำเนินการปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูลผ่ าน
ช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบ โดย 
1. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์, 
    เฟชบุ๊ก,ไลน์ และเชิญชวนประชาชนให้เช้าชม  
    เว็บไซต์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเฟชบุ๊ก, 
    ไลน์ ของ อบต.บางขาม 
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน 
3. จะนำข้อมูลด้านต่างๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์, 
    เฟชบุ๊ก,ไลน์ ให้ครอบคลุมในทุกข้อมูลข่าวสาร  
    ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป 
 

1. มาตรการในการจัดการ 
    เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 
    ต่อสาธารณะ 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 
    และวัฒนธรรม 
 

  

 
 
 



3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 50.00 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนง 
หรือคำม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ประเด็นที่เป็น

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

1. ผู้บริหารควรแสดง 
    เจตจำนงหรือคำม่ัน 
    สัญญาว่า จะปฏิบัติ 
    งานด้วยความ 
    ซื่อสัตย์สุจริต  
    โปร่งใส และเป็นไป 
    ตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ 
    ป้องกันแก้ไขการ 
    ทุจริตประจำปีให้ 
    ชัดเจนเผยแพร่ต่อ   
    สาธารณะ 

1. อบต.บางขามได้มีการแสดงเจตจำนง หรือคำม่ัน 
    สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
    โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่ 
    สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้ดำเนินการแล้ว  
    และมีการเผยแพร่โดยออกเป็นประกาศ ติด 
    บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน, จัดทำ 
    หนังสือแจ้งผู้นำชุมชน, และเผยแพร่ผ่าน 
    เว็บไซต์ของ อบต.บางขาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

1. มาตรการในการส่งเสริม 
    ความโปร่งใสในการ 
    จัดซื้อจัดจ้าง 
๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได ้
    ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ 
    ดำเนินการ  
 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 
    และวัฒนธรรม 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ 
    ป้องกันแก้ไขการ 
    ทุจริตประจำปีให้ 
    ชัดเจนเผยแพร่ต่อ 
    สาธารณะ 

๒. อบต.บางขามได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
    แก้ไขการทุจริตประจำปีที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อ 
    สาธารณะเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ 
    โปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and  
    Transparency Assessment) ขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้รับผิดชอบได้มีการ 
    บันทึกการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
    ป้องกันการทุจริตประจำปี ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ –  
    ๒๕๖๔) ซึ่งผ่านการตรวจรับรองตั้งแต่ปี ๒๕๖๑  
    และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีการ 
    ปรับปรุงในระบบ e-plannacc มาอย่าง 
    ต่อเนื่องล่าสุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้มี 
    ปรับปรุงอีกครั้ง เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน  
    และได้รายงานในระบบ e-plannacc ให้ชัดเจน   
    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน 
    เว็บไซต์ของ อบต.บางขามเรียบร้อยแล้ว 

 1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 
    และวัฒนธรรม 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

๓. กลุ่มองค์กรชุมชนมี 
    ส่วนรว่มในการ 
    ป้องกันการทุจริต  
    เช่น เป็นกรรมการ 
    จัดซื้อจัดจ้าง 

๓. สำหรับในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน 
    ร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการ 
    จัดซื้อจัดจ้าง นั้น อบต.บางขามได้ดำเนินการมา 
    โดยตลอด ในเรื่อง 
    ๓.๑ กองคลัง ได้แต่งตั้งประชาชนเป็น 
          คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    ๓.๒ สำนักปลัด ในการออกแจกเบี้ยยังชีพ 
          ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทาง  
          อบต.บางขามได้ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
          สมาชิกสภา อบต.บางขาม ร่วมเป็นสักขี 
          พยานการรับเบี้ยทุกครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งนั้น 
          ได้เชิญให้ อสม.ตำบลบางขามเข้าร่วม 
          ตรวจวัดความดัน และให้คำแนะนำด้าน 
          สุขภาพแก่ผู้สูงอายุทุกเดือน จึงหมาย 
          รวมถึงความโปร่งใสในการแจกเบี้ยยังชีพ 
          ประจำเดือน ทุกเดือนด้วย 
 

 1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 
    และวัฒนธรรม 
 
 

  

 


