
 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 

ที่              /      วันที่  25  เมษายน 2565 
 

เรื่อง  รายงานการต าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
 

 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
 

                  ตามที่ส านักงาน ป.ป.ซ.ได้ด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งในการ 
ประเมินตามตัวซี้วัดที่ ๑๐ การเปีดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพ่ือฟ้องกันการทุจริต ข้อ 0๔๓ 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  โดยน ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 0๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการต าเนินการในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่ึงส านักปลัดเป็นผู้รับผิดขอบในหัวข้อประเด็นการประเมินตังกล่าวนั้น  
                  ส านักปลัด ได้ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาส าเนาแจ้งทุกส่วนราซการทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ 
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อทางราขการ พร้อมเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยม้าให้ประขาชนทราบต่อไป  
 
 
 

                                                                   (นายด ารงค์   บรรเลง) 
                                                                   หวัหน้าส านักปลัด 

 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 
................................................................................................           พ.อ.อ.                                                                                                                       
                                                                                            (กฤษกร    โชคอ านวยพร) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 

……………………………………………………………………………..…… 
                  (นายสมบัติ   มะโนนัย) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

 

 



                                      

  รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
                                     ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ประจ าปี  
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ดังนี้  

 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้อง 
กันผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
เสรมิสร้างคุณ 
ธรรมและจริย 
ธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรมหรือ
ประชุมพนักงาน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยว 
กับการป้องกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อน
และเสรมิสร้าง
คุณธรรมและ 
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั ม.ค.-พ.ค.
65 

-ด าเนินการประชุม
พนักงานเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อนและ
เสรมิสร้างคุณธรรมและ 
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ควรเน้นย้ าให้บุคลากร
ในหน่วยงานเห็น
ความส าคญัและให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การป้องกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อนและ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ 
งาน 

2.ให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)และ
ยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.
2565 

-แต่งตั้งคณะท างาน
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.
2565 
-เผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยม้าให้
ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบผา่นทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น 
ปิดประกาศ และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ 

ส านักปลดั ม.ค-เม.ย.
65 

-ด าเนินการประชุมชี้แจง
พนักงานเกี่ยวกับเรื่อง
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วย 
งานภาครัฐ (ITA)และ
ยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนิน 
งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบ ประมาณ พ.ศ.
2565 ในการประชุม
ประจ าเดือน 
-เผยแพรผ่ลการด าเนิน 
งานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยม้าให้
ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ปิดประกาศ 
Facebook, เว็ปไซต์
อบต.ให้เป็นปัจจุบัน 

ควรเน้นย้ าให้บุคลากร
ในหน่วยงานเห็น
ความส าคญัและให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วย งานภาครัฐ 
(ITA)และยกระดับผล
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2565
ได้อย่างถูกต้อง 

 
 

 



 

 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3.ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเป็นการ
เฉพาะผ่านเว็ป
ไซต์ของหน่วยงาน 

จัดให้มีช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเป็นการเฉพาะ
ผ่านเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน 

ส านักปลดั ม.ค.-เม.ย.
65 

-ด าเนินการจดัให้มี
ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตเป็น
การเฉพาะผ่านเว็ปไซต์
ของหนว่ยงาน 

-ควรเปิดช่องทางรับ
ฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกีย่วกับการ
ด าเนินงาน/การ
บริการมากยิ่งข้ึน 
-ควรเปิดช่องทางให้ผู้
มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานมาก
ยิ่งข้ึน 

4.การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

--เผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานและ
ข้อมูลต่างๆของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยม้าให้
ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบผา่นทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น 
ปิดประกาศ และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน 
-สร้างการรับรู้ใหผู้้
มาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการสามารถ
แสดงความคดิเห็น 
ติชม ร้องเรียนต่อ
การทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วย 
งานได ้

ส านักปลดั ม.ค-เม.ย.
65 

-เผยแพรผ่ลการด าเนิน 
งานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยม้าให้
ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ปิดประกาศ 
Facebook, เว็ปไซต์
อบต.ห้วยม้า เพื่อให้ผูม้า
ติดต่อหรือรับบริการ
สามารถแสดงความ
คิดเห็น ติชม ร้องเรียน
ต่อการทุจรติของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ได้ทางเว็ปไซต์ 
www.huaima.go.th 

-ควรมีการเผยแพร่
ข้อมูลที่เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อนและหลาย
ช่องทาง 
-ควรเผยแพร่ข้อมูลให้
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
 

 



การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ 

     **********************************************************************************           
1.มาตรการ/แนวทาง การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นป้จจุบันให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ขั้นตอนหรือวิธีการ เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผลงานของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีการ  เผยแพร่
หลายซ่องทาง ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน การป้องกันปราบปรามการทุจริต มาตรการภายใน  
ป้องกันการทุจริต รับเรื่องร้องเรียน และระเบียบต่างๆ ให้มีความชัดเจนครอบคลุม และครบถ้วนในทุก  
ประเด็นและเป็นป้จจุบัน  
ผลการด า เนินงาน จัดท าสื่ อประชาสัม พันธ์ เผยแพร่ข้ อมูลต่ า ง  ๆ  บนเว็บ ไซต์ของหน่ วยงาน                             
www.huaima.go.th  ด้วยความซัดเจนครอบคลุม ครบถ้วนในทุกประเด็น และเป็นป้จจุบันทุกวัน  มีซ่องทาง
รับฟ้งค าตชิมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การรับบริการ และเปิดช่องทางให้ผู้มาติดต่อ  ร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น  
 

 
 
 

 

 

http://www.huaima.go.th/


 

การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     **********************************************************************************           
2.มาตรการ/แนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนหรือวิธีการ จัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุมชี้แจงคณะบริหารและพนักงานเพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและจัดท า
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

ผลการด าเนินงาน จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 
พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า เผยแพร่ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นความส าคัญและถือปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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3. มาตรการ/แนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
          ขั้นตอนหรือวิธีการ ประชุมชี้แจงคณะผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment: ITA) และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานชองหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖๔ เพ่ือใช้เป็น 
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานป.ป.ซ.ก าหนดและได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการ ด าเนิน
งานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔  
            ผลการด าเนินงาน ประชุมชี้แจงคณะผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้และความเข้าใจและเน้นย้ าให้
บุคลากรในหน่วยงานเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ 
สุขภาพองค์กรประจ าปี เพ่ือให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการสามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรม การ
อ านวยการ และคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ประจ าปีงบ ประมาณ พ.ศ. 
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