
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง โทร 0 3729 7125

ที่ ปจ 71501/435 วันท่ี 5 สิงหาคม 2565

เร่ือง รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

1.เรื่องเดิม

ตามที่ สํานักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปี 2565 ข้อ O42 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยแสดงการ
วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน มีมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดีข้ึน นั้น

2.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2565 เพื่อนํามาวิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดีขึ้นในปี 2566 และได้จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.ข้อพิจารณา
3.1 เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.2 เห็นควรเผยแพร่ผลการดําเนินงานทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง เพื่อประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนภายในเพื่อแจ้งพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อ
ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาววันทนีย์ สีเฮ้า)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



ความเห็นหัวหน้าสํานักปลัด

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

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริศรา ภาวงษ์บน)
หัวหน้าสํานักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

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

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวทองล้วน งามเงิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

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

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทริน ภู่มณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง



รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดย

สํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามท่ีได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ปีงบประมาณ

พ.ศ.2565 และได้กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ

1.แต่งตั้ง

คณะทํางาน/

คณะกรรมการเพ่ือ

สนับสนุนการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

(ITA) ในการ

ดําเนินงานของ

องค์การบริหารส่วน

ตําบลวังท่าช้าง

ประจําปี

งบประมาณ พ.

ศ.2566

-จัดทําคําสั่งแต่งต้ัง

คณะทํางาน/

คณะกรรมการเพ่ือ

สนับสนุนการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ในการ

ดําเนินงานของ

องค์การบริหารส่วน

ตําบลวังท่าช้าง

ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2566

สํานักปลัด ม.ค.2566 -รายงานคําสั่งแต่งต้ัง

คณะทํางาน/คณะกรรมการ

พร้อมแจ้งเวียน คณะทํางาน/

คณะกรรมการ ทราบ

หากมีบุคลากร

บรรจุ/โอน/ย้าย

เข้ามาในหน่วยงาน

ควรให้สํานักปลัดฯ

แจ้งให้ทราบถึง

มาตรการต่างๆ

ดังกล่าวของ

หน่วยงาน

2.ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

ร่วมอบรมสัมมนา

แนวทางการ

ยกระดับผลการ

ประเมิน ITA

-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม

อบรมสัมมนาแนว

ทางการยกระดับผ

ลการประเมิน ITA

สํานักปลัด ม.ค. - มี.ค. 2566 -รายงานผลการอบรมสัมมนา

แนวทางการยกระดับผลการ

ประเมิน ITA ให้ผู้บริหารทราบ

-เห็นควรถ่ายทอด

ความรู้ท่ีได้จากการ

อบรมให้พนักงาน

ส่วนตําบลทราบ

ด้วย



3.กิจกรรมประกาศ

นโยบายต่อต้านการ

รับสินบน ของขวัญ

ของท่ีระลึก ของ

กํานัล หรือ

ประโยชน์อ่ืนใด (No

Gift Policy)

-จัดกิจกรรมประกาศ

นโยบายต่อต้านการ

รับสินบน ของขวัญ

ของท่ีระลึก ของกํานัล

หรือประโยชน์อื่นใด

(No Gift Policy)

สํานักปลัด ม.ค. - มี.ค. 2566 -รายงานผลการจัดกิจกรรม

ประกาศนโยบายต่อต้านการ

รับสินบน ของขวัญ ของท่ี

ระลึก ของกํานัล หรือ

ประโยชน์อ่ืนใด (No Gift

Policy) ให้ผู้บริหารทราบ

-ควรถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด

4.กิจกรรมประกาศ

เจตจํานงสุจริตใน

การปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังท่าช้าง

-จัดทําประการ

เจตจํานงสุจริตในการ

ปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วน

ตําบลวังท่าช้าง

-ผู้บริหารสูงสุดมอบ

นโยบายเจตจํานง

สุจริตในการปฏิบัติ

ราชการขององค์การ

บริหารส่วนตําบลวัง

ท่าช้าง

สํานักปลัด ม.ค. - มี.ค. 2566 -รายงานการจัดกิจกรรมให้

ผู้บริหารทราบ

-หากพบปัญหา

อุปสรรคในการ

ดําเนินงานให้

รายงาน

ผู้บังคับบัญชา

ตามลําดับต่อไป

5.มาตรการเผยแพร่

ข้อมูลการจัดซื้อ

จัดจ้าง

-ดําเนินการเผยแพร่

ข้อมูลผลการจัดซื้อ

จ้างเว็บไซต์ของ

องค์การบริหารส่วน

ตําบลวังท่าช้าง

กองคลัง ตลอดปีงบประมาณ

2566

-รายงานผลการดําเนินงานให้

ผู้บริหารทราบ

-



ภาคผนวก

ผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565



คําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
ท่ี 244 / 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

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

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยใช้
แนวทางและเคร่ืองมือการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ ได้กําหนดให้ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหนว่ยงานภาครัฐเป็ฯหนึ่งในตัวชี้วดัของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง จึงเห็นความสําคัญของการประเมิน ฯ ดังกล่าว
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือตรวจสุขภาพขององค์กรประจําปี เพ่ือให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดําเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรซ่ึงจะช่วยให้สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติงาน การให้บริการสามารถนําไปใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการท่ีอํานวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด จึงแต่งต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการ
เพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีองค์ประกอบคณะทํางาน/คณะกรรมการ และอํานาจหน้าท่ี ดังนี้

1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ประธานกรรมการ
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างมอบหมาย
รองประธานกรรมการ

3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง คณะกรรมการ
4. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง คณะกรรมการ
5. ผู้อํานวยการกองคลัง คณะกรรมการ
6. ผู้อํานวยการกองช่าง คณะกรรมการ
7. หัวหน้าสํานักปลัด คณะกรรมการ
8. นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการ
10 เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าท่ี
1.วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา เพื่อพิจารณาหาจุดบกพร่องและแนวทาง

แก้ไข และพัฒนาผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565



2.ศึกษากรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปฏิทินการประเมิน
ITA เพ่ือนํามากําหนดนโยบาย/มาตรการ รวมท้ังแผนงานเพื่อยกระดับการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังท่าช้าง

3.ดําเนินการกํากับดูแล และติดตามการดําเนินการตามมาตรการ/แผนงานการยกระดับผลคะแนน
การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

3.1ก่อนการประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน
3.2ระหว่างการประเมิน เพื่อติดตาม/แก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน
3.3หลังการประเมิน เพื่อสรุปผลพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
3.4ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA อย่างเป็นทางการ เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องและ

กําหนดแนวทางแผนงานเพ่ือพัฒนา/รักษาระดับผลคะแนนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณต่อไป
4.มอบหมายหน่วยงานและบุคลากรดําเนนการสนับนุนการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลวังท่าช้าง
5.เปิดเผยผลการดําเนินงานของคณะทํางาน/คณะกรรมการ ฯ ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลวังท่าช้าง
6.ดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะทํางาน/คณะกรรมการ ฯ มอบหมาย
โดยให้คณะทํางาน/คณะกรรมการ มีวาระตั้งแต่วันที่คําสั่งแต่งตั้งเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน
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ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวภัทริน ภู่มณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง































ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

............................................................
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ

ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกําหนดให้มีการขับเครลื่อนเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมปฏิรูปที่สําคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่ง
เป้าหมายท่ี 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

ในการนี้ เพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังท่าช้าง จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญ
และของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณี
จําเป็นไม่อาจหลีกเล่ียงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกํานัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือ
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวภัทริน ภู่มณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง



ภาพกิจกรรม

ประกาศเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ภาพกิจกรรม

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง


