
 

      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักปลดั   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย  โทร 053-301597           

ที ่    ชม  86501/- วันที่        4  เมษำยน  256๕ 

เรื่อง    รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย 
       ตำมที่งำนนิติกำรได้รำยงำนวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ. 256๔  และได้ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ตำมบันทึกข้อควำมเรื่องรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ.2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย                                          
มีรำยละเอียดดังนี้ 
 มำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ                 ขั้นตอนหรือวิธีการ   ผู้รับผิดชอบ  การก ากับติดตาม 
(1) ๑.ให้ควำมรู้เรื่องกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
และ มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้
ครอบคลุม ครบถ้วน ทุกประเด็น 
ของแต่ละงำน 

-ให้ควำมรู้ เรื่องกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ให้กับบุคลกรของหน่วยงำน 
-รณรงค์ให้ควำมรู้เรื่องกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 
หรือสื่อสำรสนเทศของหน่วยงำน 

-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่ำง 
-กองกำรศึกษำ 

-รำยงำนควำม 
ก้ำวหน้ำและสรุป 
ผล ณ 31 มีนำคม 
256๕ 

(2) ควรมีมำตรกำรลดขั้นตอนในกำร
ให้บริกำร 

- ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงำน เพ่ือลด
ขั้นตอนในกำรให้บริกำร ก ำหนดขั้นตอนใน  
กำรให้บริกำรให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว กระชับ
ยิ่งขั้นโดยกำรให้บริกำร ณ จุดเดียว เพ่ิมกำร
ให้บริกำรโดยใช้ระบบ IT และเปิดช่องทำง
แสดงควำมคิดเห็น ในกำร เสนอแนะกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
 
 

- ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่ำง 
-กองกำรศึกษำ 

-รำยงำนควำม 
ก้ำวหน้ำและสรุป 
ผล ณ 31 มีนำคม 
256๕ 

(3) ควรมีนโยบำยด้ำนควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

- ด้ำนควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงควรใช้เว็บไซต์ของหน่วยงำน ในกำร 
ด ำเนินกำรเป็นหลักซึ่งจะเป็นแนวทำงท่ีดีที่สุด 
เพ่ือป้องกันกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรทุจริต 

-กองคลัง -รำยงำนควำม 
ก้ำวหน้ำและสรุป 
ผล ณ 31 มีนำคม 
256๕ 

 
/(๔) ผู้บริหำร... 

 



-๒- 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(4) ผู้บริหำรหน่วยงำนควรแสดง 
นโยบำยเจตจ ำนงว่ำควรมีกำรก ำหนด 
นโยบำย มำตรกำร แผนงำนหรือ 
โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือพัฒนำ 
หน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำม 
โปร่งใส ครอบคลุมตำมแนวทำงกำร 
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำค 
รัฐในแต่ละด้ำน 
 

ผู้บริหำรหน่วยงำนควรแสดงนโยบำยเจตจ ำนง 
ว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีกำร 
ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำน หรือ 
โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือพัฒนำ หน่วยงำนให้มี 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสให้ครอบคลุมตำม 
แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในแต่ 
ละด้ำน ทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน โดยชี้แจง 
ให้ รับทรำบจำกกำรประชุม หนังสือเวียน หรือ 
ติดประกำศภำยในและต่อสำธำรณชนผ่ำนทำง 
เว็บไซต์ของ หน่วยงำนหรือสื่ออ่ืน ๆ 

 -ส ำนักปลัด 
 
 

-รำยงำนควำม 
ก้ำวหน้ำและสรุป 
ผล ณ 31 มีนำคม 
256๕ 

(5) กำรด ำเนินงำน - จัดท ำขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน/ 
กำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 
- สร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน 
ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำร หรือผู้มำติดต่ออย่ำง 
เท่ำเทียมกั้น ไม่เลือกปฏิบัติ 
- ให้ข้อมูลผู้มำรับบริกำรหรือผู้มำติดต่ออย่ำงถูก 
ต้องตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังข้อมูล 

-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่ำง 
-กองกำรศึกษำ 

-รำยงำนควำม 
ก้ำวหน้ำและสรุป 
ผล ณ 31 มีนำคม 
256๕ 

(6) กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร - เผยแพร่งำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควร 
รับทรำบอย่ำงชัดเจน กำรเผยแพร่ข้อมูลเข้ำ 
ถึงได้ง่ำยไม่ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย 
สร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้มำติดต่อหรือผู้รับบริกำร  
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ติชม ร้องเรียนต่อ 
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนได้ 
- กำรปรับปรุงพัฒนำเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย 
 

-ส ำนักปลัด -รำยงำนควำม 
ก้ำวหน้ำและสรุป 
ผล ณ 31 มีนำคม 
256๕ 

 
 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย อ ำเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ                              
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย ในภำพรวมมีระดับคะแนน 76.53 จัดอยู่ในระดับ B และเพ่ือให้ผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๕ ให้มีค่ำ
คะแนนที่สูงขึ้น และเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีมำก
ยิ่งขึ้น งำนนิติกำรจึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
ให้ดียิ่งขึ้นตำมมำตรกำรที่ได้ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ดังต่อไปนี้ 

 
/ผลกำรด ำเนินกำร... 



-๓- 
ผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ของเทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มาตรการ 
 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
สถานการณ์ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

  อยู่ระหว่าง 
  ด าเนินการ 

 ด าเนินการเสร็จ 
  เรียบร้อยแล้ว 

ให้ควำมรู้เรื่องกำรประ 
เมินคุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนิน 
งำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ 

รณรงค์ให้ควำมรู้ เรื่องกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐผ่ำน
สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสำรสนเทศ
ของหน่วยงำน 

        -           -          / 

มีมำตรกำรลดขั้นตอน 
ในกำรให้บริกำร 

ปรับปรุงกระบวนงำน เพ่ือลดขั้นตอน 
ในกำรให้บริกำรและ กำรให้บริกำร ณ 
จุดเดียว และเพ่ิมกำรให้บริกำรโดยใช้
ระบบ IT และเปิดช่องทำงแสดงควำม
คิ ด เ ห็ น ใ น ก ำ ร เ ส น อ แ น ะ ก ำ ร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

         -          /          - 

มีนโยบำยด้ำนควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนิน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ด้ำนควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงควรใช้เว็บไซต์ของหน่วย 
งำน ในกำรด ำเนินกำรเป็นหลักซ่ึงจะ 
เป็นแนวทำงท่ีดีที่สุด เพ่ือป้องกันกำร 
ด ำเนินงำนในด้ำนกำรทุจริต 

          -           -           / 
(ตรวจสอบในเว็บ 
ไซต์ของหน่วยงำน) 

ผู้บริหำรหน่วยงำนควร 
แสดงนโยบำยเจตจ ำนง 
ว่ำควรมีกำรก ำหนด 
นโยบำยมำตรกำร  
แผนงำน หรือโครงกำร 
/กิจกรรม เพ่ือพัฒนำ 
หน่วยงำนให้มีคุณธรรม 
และควำมโปร่งใส  
ไม่ครอบคลุมตำมแนว 
ทำงกำรประเมินคุณ  
ธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนในแต่ละด้ำน 

ผู้บริหำรหน่วยงำนควรแสดงนโยบำย 
เจตจ ำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำม 
ซื่อสัตย์สุจริต มีกำรก ำหนดนโยบำย 
มำตรกำร แผนงำนหรือโครงกำร/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มี 
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ ห้
ครอบคลุมตำมแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในแต่
ละด้ำน ทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
โดยชี้แจงให้รับทรำบจำกกำรประชุม 
หนังสือเวียนหรือติดประกำศภำยใน
และต่อสำธำรณชนผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืน ๆ 

         -           -          / 
(ตรวจสอบในเว็บ 
ไซต์ของหน่วยงำน) 

 
 
 

 
 



-๔- 
 
 

 
      มาตรการ 

 
             ขั้นตอนหรือวิธีการ 

สถานการณ์ด าเนินการ 
ยังไม่ 

  ด าเนินการ 
   อยู่ระหว่าง 
   ด าเนินการ 

 ด าเนินการเสร็จ 
 เรียบร้อยแล้ว 

กำรด ำเนินงำน -  จั ดท ำขั้ นตอนและระยะ เวลำกำร
ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 
-  ส ร้ ำ ง จิ ต ส ำ นึ ก ใ ห้ แ ก่ พนั ก ง ำน ใ น
หน่วยงำนให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรหรือผู้
มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
- ให้ข้อมูลผู้มำรับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ 
อย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังข้อมูล 

          -            /             - 

กำรเผยแพร่ข้อมูล 
ข่ำวสำร 
 

- เผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชน 
ควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน กำรเผยแพร่ 
ข้อมูลเข้ำถึงได้ง่ำยไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทำงหลำกหลำย สร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้มำ
ติดต่อหรือผู้รับบริกำรสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็น ติชม ร้องเรียน ต่อกำรทุจริต ของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนได้ 
- กำรปรับปรุงพัฒนำเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

         -           -            / 
(ตรวจสอบในเว็บ 
ไซต์ของหน่วยงำน) 

 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
    

    ลงชื่อ                   
(นำงสำวสิรินดำ สุขก๋ำ) 

นิติกร 
 
 
ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัด 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ............................................................................ ...................... 
 

(ลงชื่อ)  
                (นำงนันทำ ปำนอ่อง) 
                               หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

/ควำมเห็นปลัด... 



-๕- 
 
 
ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย  
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... .................................................................................... .............. 

 

 (ลงชื่อ)           
          (นำงศิริลักษณ์ มรำยเหนือ) 

                        ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย 
 

ค ำสั่งนำยกเทศบำลต ำบลริมเหนือ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
. 
        (ลงชื่อ) 
                        
                  (นำยดวงดี ปันจันทร์)  
                          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย 

 
 
 
 
 
 
 

 


