
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำดกลอย   
ที่  พช 75101 /256๕              วันที ่ ๕  มกรำคม  256๕ 
เรื่อง   กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำดกลอย  

 ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำดกลอย ได้เข้ำร่วมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.256๔ ได้เริ่มกระบวนกำรประเมิน ITA ผ่ำนระบบ ITAS ที่เว็บไซต์ http://itas.nacc.go.th/ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ 256๔ และได้สิ้นสุดกระบวนกำรประเมิน ITA เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ โดย
คณะที่ปรึกษำได้ตรวจให้คะแนนและให้ข้อเสนอแนะในกำรยกระดับคุณธรรมแลควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จึงได้มีมติในกำรประชุมครั้งที่ 1๑๔/256๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหำคม 
256๔ เห็นชอบให้ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประกำศผลกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้
หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำร่วมกำรประเมินและสำธำรณชนรับทรำบ ซึ่งคะแนนในภำพรวมองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตำดกลอยในภำพรวมมีระดับคะแนน ๙๕.๔๒ คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA   

เ พ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่ วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตำดกลอยอยู่ในระดับที่ดีต่อไป จึงให้ทุกส ำนัก/กอง ก ำชับผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตำมประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น และมำตรกำรแนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปิิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

๑) กำรเก็บข้อมูลจำกบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
/ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

มาตรการ/แนวทางการน า 
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

  กำรก ำหนดหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ และมอบหมำยหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบงำนที่เก่ียวข้องกับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ 
 
 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำดกลอย        
มีค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำดกลอย 
มอบหมำยกำรปิิบัติหน้ำที่ผู้รับผิดชอบประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนของรัฐให้ชัดเจน 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://itas.nacc.go.th/%20ตั้งแต่
http://itas.nacc.go.th/%20ตั้งแต่


 2) กำรเก็บข้อมูลจำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อหน่วยงำนภำครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 

ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
/ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

มาตรการ/แนวทางการน า 
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

  คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
   
 
 
 
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 
 
 
  กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 
  
 
 

 กำรด ำเนินงำนต้องเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ค ำสั่ง หนังสือสั่งกำร ทีเก่ียวข้อง เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ครบถ้วน    
ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ 

 
 กำรตืดต่อสื่อสำรต้องมีรูปแบบหลำกหลำย    
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนผู้ติดต่อ
รำชกำร  
 
กำรปิิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต้องอุทิศตนให้กับ
งำนที่ปิิบัติ ทั้งในเวลำรำชกำรและ
นอกเหนือจำกเวลำรำชกำร  

 
3) กำรเก็บข้อมูลทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) 

ข้อ ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
/ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

มาตรการ/แนวทางการน า 
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

O๐๒ ข้อมูลผู้บริหำร ขำดช่องทำงกำรติดต่อ
ผู้บริหำรแต่ละคน 

 เพ่ิมเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหำร และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน 

O๐๘ Q&A ต้องระบุช่องทำง  ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงำนให้มีช่องทำง Q&A 
หรือกำรติ ดต่อสื่ อสำรที่ ส ำมำร โต้ตอบกับ
ประชำชนได ้

O17 E-Service ไม่พบข้อมูล  ต้องมีบริกำรประชำชนในรูปแบบ E-Service 
โดยประชำชนสำมำรถรับบริกำรผ่ำน E-Service 
ของหน่วยงำนได ้

O๒๗ หลักเกณฑ์กำรบริหำร
และพัฒนำทัพยำกร
บุคคล 

ข้อมูลไม่ครบ
องค์ประกอบที่ก ำหนด 

 เพ่ิมข้อข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงำน 

O๓๓ ช่ อ ง ท ำ ง แ จ้ ง เ รื่ อ ง
ร้อง เรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

เป็นช่องทำงเดียวกับกำร
ติดต่อสื่อสำรปกติ 

  มีช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่ำงชัดเจน 

 
 
 
 



 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 (ลงชื่อ).........................................................   
              (นำงสำวศรีวรรณ   ค ำรุ่น)  
   นักจัดกำรงำนทั่วไปปิิบัติกำร 
 

- ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำดกลอย 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. ............................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ)....................................................   
                (นำงสำวมลิวรรณ  เชื้อหนองใฮ)  
                  หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำดกลอย 
 

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 

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

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

(ลงชื่อ)....................................................   
         (นำงสำวมลิวรรณ  เชือ้หนองใฮ)  

                               หวัหนำ้ส ำนักปลัดรักษำรำชกำรแทน 

                   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำดกลอย 
 
- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 

 

 (ลงชื่อ)………… …………………….  
          (นำยสมยง  ค ำตุ้ม)  

            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำดกลอย 

 

 


