
 

     บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส ำนักปลัด    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
ที ่  กจ ๗๔๙๐๑/-                วันที ่   31  มีนำคม  พ.ศ.2564 
เรื่อง รำยงำนกำรผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 

  ตำมที่ งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักปลัด ได้รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ. 2563  และได้ก ำหนดมำตรกำร
เพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ตำมบันทึกข้อควำมกำรรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่มลงวันที่ 11  มกรำคม  2564  รำยละเอียด
ดังนี้  

                 มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1.ให้ควำมรู้เรื่องกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

- รณรงค์ให้ควำมรู้เรื่องกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสำรสนเทศของ
หน่วยงำน 

 
ส ำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนผล
ควำมก้ำวหน้ำและ

สรุปผล ณ  
31  มีนำคม 2564 

 

2.กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำร
ป้องกันกำร 

- ด ำเนินกำรด ำเนินกำรจดักำร
ควำมเสีย่ง ในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ี 
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจรติ หรือ
ก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน  

ส ำนักปลดั 

3. กำรเสรมิสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กร 

- ด ำเนินกำรหรือจัดกิจกรรมที่
แสดงถึงกำรด ำเนินงำนหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงกำร
เสรมิสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนมี
ทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติ
อย่ำงซื่อสัตยส์ุจรติอย่ำงชัดเจน 

ส ำนักปลดั/กอง
กำรศึกษำ/กองช่ำง/

กองคลัง 

4.ก ำหนดมำตรกำรภำยในเพื่อ
ส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน
กำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 

1)ก ำหนดมำตรกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 
2) เผยแพร่มำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนบนเว็บไซต์
ของหน่วยงำนให้บุคคลภำยใน 
และภำยนอกหน่วยงำน ทรำบ
ได้ชัดเจน 

ส ำนักปลดั 
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  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
andTransparency Assessment-ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกำญจนบุรี  โดยภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.49 คะแนน ระดับผล
กำรประเมิน อยู่ในระดับ B  และเพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564  มีค่ำคะแนนสูงขึ้นและเป็นไปตำม
มำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น งำนวิเค รำะห์
นโยบำยและแผน ส ำนักปลัด  จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้นตำมมำตรกำรที่ได้ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการด าเนินการตามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ สถานะการด าเนินงาน 
ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อย 
1.ให้ควำมรู้เรื่องกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

-รณรงค์ให้ควำมรู้เรื่องกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลนห์รือสื่อ
สำรสนเทศของหน่วยงำน 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้
ที่เว็บไซด์หน่วยงำน) 

2.กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อ
กำรป้องกันกำร 

-ด ำเนินกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมเสีย่ง ในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ี
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจรติ หรือ
ก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้
ที่เว็บไซด์หน่วยงำน) 

3. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กร 

- ด ำเนินกำรหรือจัดกิจกรรมที่
แสดงถึงกำรด ำเนินงำนหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงกำร
เสรมิสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนมี
ทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติ
อย่ำงซื่อสัตยส์ุจรติอย่ำงชัดเจน 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้
ที่เว็บไซด์หน่วยงำน) 

4.ก ำหนดมำตรกำรภำยในเพื่อ
ส่ ง เ ส ริ มควำม โปร่ ง ใส และ
ป้ อ ง กั น ก ำ ร ทุ จ ริ ต ภ ำ ย ใ น
หน่วยงำน 

1)ก ำหนดมำตรกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 
2) เผยแพร่มำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 
บนเว็บไซน์ของหน่วยงำนให้
บุคคลภำยในและภำยนอก 
หน่วยงำนทรำบ ได้ชัดเจน 

- -  
(ตรวจสอบข้อมูลได้
ที่เว็บไซด์หน่วยงำน) 
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จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
 

                                                                              (นำงสำวอรวรรณ  คงเกตุ) 
                                                                            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
      
 
                                 (นำงสำวอรัญญำ  จดจ ำ) 
                                     หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล......................................................................................... ............... 
                                                                  
 
                                                                            (นำงนำรถประภำ คงวำสน์) 
                                                                    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
 
 
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล......................................................................................... ............. 
 
 
                                      (นำยธงชัย  อินทร์ประเสริฐ) 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
 


