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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************* 
 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency”ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญของการประเมิน ITAที่มาจาก 
“เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะ
ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุก
ภาคส่วน 
 ทั้งนี้  การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ                       
มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่
มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม  ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบUุRL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 



 
 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อปท. เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. ........49.28........ คะแนนระดับผลการประเมิน .......F....... 
 

 
 
 

 
การเปรียบเทียบผลการประเมิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ (จาก คณะท่ีปรึกษา ผู้ประเมิน ผ่านระบบ ITA)  

หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 49.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ F หมายถึง หน่วยงานยังไม่สามารถด าเนินการได้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA เป็น
ส่วนใหญ่  โดยมีประเด็นที่ต้องวางแผนเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสราวร้อยละ 50 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดหรือข้อค าถามท้ังหมด หน่วยงานจึงพึงพิจารณาประเด็นที่
ยังไม่ผ่าน หรือได้ผลคะแนนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเร่งด่วนที่สุด โดยควรพิจารณาเป็นวาระส าคัญของ
ประชาคมภายในหน่วยงาน และควรมีกระบวนการระดมความคิดเห็นแก้ไขปรับปรุงผลการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสมากข้ึน ทั้งนี้ คาดหมายว่าหากหน่วยงานมีการวาง
แผนการด าเนินงานและจัดการความเสี่ยงที่ดีล่วงหน้า จะท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับคะแนนและสร้าง
ความน่าเชื่อถือศรัทธาแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป โดยประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหาร
จัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

 

- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ  

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการ
ประเมิน 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีที่รับการประเมิน  

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการ
ด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็น
กิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อ O36 / เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมี



ข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับ
การประเมิน 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็น
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องเป็นการด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน  

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ... F... ( ..49.28..คะแนน) 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน/ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ..E..(..54.40..คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ .....0.09..... ( ....5.12.... คะแนน) 
  2) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 87.95 84.45 ลดลง 

2. การใช้งบประมาณ 72.91 71.74 ลดลง 

3. การใช้อ านาจ 80.28 76.00 ลดลง 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 72.35 70.37 ลดลง 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 73.67 72.80 ลดลง 

EIT 
 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 69.30 83.06 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.13 90.10 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 75.85 73.13 ลดลง 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 30.69 10.67 ลดลง 

10. การป้องกันการทุจริต 12.50 0.00 ลดลง 
 คะแนนเฉลี่ย 54.40 49.28  
 ระดับการประเมิน E F  
 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  3.1 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
  4.2 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  - ไม่มี - 
 6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  6.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  6.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  6.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

6.4 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
6.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6.6 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
6.7 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
6.8 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 



 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
การปฏิบัติหน้าที่ 

 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนใน
หน่วยงานของตนเอง 
  - ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป
หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัว 
  - มีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
   

1. แสดงแผนผังขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการติดต่อราชการให้
ชัดเจน 
2. บุคลากรในหน่วยงานควรปฏิบัติ
ตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 
การใช้งบประมาณ 

 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานของตนเอง 
   - เกี่ยวกับการใช้เงิน
งบประมาณนับตั้งแต่การ
จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส 
   - การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
คุ้มค่าและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวก
พ้อง 
   - การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในต่างๆ เช่น
ท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ 
   - เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานได้ 

1. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและรายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
โปร่งใสครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. เปิดโอกาสให้บุคคลภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
3. เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 



ตัวช้ีวัดที่ 3 
การใช้อ านาจ 

 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาของ
ตนเอง 
   - การมอบหมายการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่ง
จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึง
การใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง 
   - กระบวนการบริหารงาน
บุคคลที่อาจจะเกิดการ
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การ
ซื้อขายต าแหน่งหรือการเอื้อ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง 

1. ผู้บังคับบัญชาควรศึกษาระเบียบ
ข้อกฎหมายในการสั่งการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 
โดยไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขต 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
   - การน าทรัพย์สินราชการ
ไปเป็นของส่วนตัวหรือน าไป
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
   - การขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มี
ความสะดวก มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง 
  - บุคคลภายนอกหรือ
หน่วยงานเอกชน มีการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้อย่างถูกต้อง 
  - มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
 
 

1. มีข้ันตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ประโยชน์ มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 



ตัวช้ีวัดที่ 5 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน 
  - การให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง 
  - จัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
กระบวนการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบจากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
2. หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการ
ทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 8 
การปรับปรุงระบบการ

ท างาน 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 
  - การปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 
  - เปิดโอกาสให้ผู้มารับ
บริการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ให้มีความ
โปร่งใสขึ้นอีกด้วย 

1. ควรปรับปรุงการบริการด้าน
ต่างๆทั้งในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และกระบวนการในการให้บริการให้
มีข้ันตอนที่รวดเร็ว และกระชับ
ยิ่งขึ้น 
2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของหน่วยงาน 

 

 

 

 



 3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
01 โครงสร้าง 
02 ข้อมูลผู้บริหาร  
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
05 ข้อมูลการติดต่อ  
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
010 แผนด าเนินงานประจ าปี  
011 รายงานการติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน  
012 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
014 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ  
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
016 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ  
017 E-service  
 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
019 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน  
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ  
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ  
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน  
 

 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
1. เพ่ิมข้อมูลโครงสร้างลักษณะ
แผนผัง ต าแหน่งส าคัญของผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2. เพ่ิมข้อมูลช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหาร โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
3. เพ่ิมข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
4. เพ่ิมข้อมูลแผนที่ตั้งของหน่วยงาน 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
5. เพ่ิมข้อมูลกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
6. เพ่ิมข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ที่
เกิดข้ึนในปีนั้นๆ โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
การบริหารงาน 
7. เพ่ิมข้อมูลแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีนั้นๆ โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
8. เพ่ิมข้อมูลรายงานการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 
6 เดือนของปีนั้นๆ โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
9. เพ่ิมข้อมูลรายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานประจ าปี โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
10. เพ่ิมข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
11. เพ่ิมข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐาน
มาตรฐานการให้บริการ โดยเผยแพร่



024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 
 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
026 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
12. เพ่ิมข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
13. เพ่ิมข้อมูลรายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
14. เพ่ิมข้อมูล E-service โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
15. เพ่ิมข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี โดยเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
16. เพ่ิมข้อมูลรายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี รอบ 6 เดือน โดยเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
17. เพ่ิมข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี โดยเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 
18. เพ่ิมข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ โดยเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
19. เพ่ิมข้อมูลประกาศต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
19. เพ่ิมข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
20. เพ่ิมข้อมูล รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
21. เพ่ิมข้อมูล นโยบายการบริหาร



ทรัพยากรบุคคล โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
22. เพ่ิมข้อมูลการด าเนินตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
23. เพ่ิมข้อมูล หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
24. เพ่ิมข้อมูล รายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
25. เพ่ิมข้อมูล แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
26. เพ่ิมข้อมูล ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
27. เพ่ิมข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบโดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
28. เพ่ิมข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 



ตัวช้ีวัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 
 
 

 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
0.35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ
ทุจริต 
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
037 การด าเนินการเพ่ือการจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
039 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
040 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
041 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน 
042 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
043 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
1. มีการจัดกิจกรรมการแสดง
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต 
2.มีการด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงทุจริตประจ าปี โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
3. การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
ขององค์กร โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
แผนการปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
4. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต มีการก ากับติดตามติดตาม
รายงานผล โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริตโดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานของ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ดังนี้ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. ปรับปรุงระบบ
การท างาน  

1. แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน
เพ่ือดูแลรับผิดชอบด้านต่างๆ
ตามความเหมาะสมของงาน 
2. จัดประชุมบุคลากรใน
หน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานแต่ละกอง 
3. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีโอกาส
ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ การบริการที่ดี 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ออกค าสั่งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ 
2. รายงานการประชุม 
3. ภาพประกอบโครงการ/
กิจกรรม 
4. รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

2. การเปิดเผย
ข้อมูล 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานส าหรับการประเมิน 
ITA 
2. คณะท างานจัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชน
ทราบให้ครบถ้วนทุกประเด็น
การประเมินทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
2. จัดท าและเผยแพร่ข้อมูล
ที่ประชาชนควรทราบอย่าง
ครบถ้วน 
3. พัฒนาเว็บไซต์ให้มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย 
4.ติดตามผลการประเมิน 
ITA 

3. การเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆและผลการด าเนินงาน
ต้องเข้าถึงง่าย มีช่องทาง
หลากหลายและข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล ผลงาน 
ที่สาธารณชนควรทราบอย่าง
ชัดเจน 
3.ก าชับผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน ให้
ด าเนินการรายงานข้อมูลใน

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
2. การจัดท าประเมินความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการ 



ทุกๆเดือน 
4.จัดท ารายงานการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในรอบปีนั้นๆ
ให้ชัดเจน ครอบคลุมประเด็น
นโยบายที่ผู้บริหารได้ประกาศ
ไว้ 

4. การป้องกันการ
ทุจริต 

1.ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริต  มีช่องทางที่
หลากหลายในการประชาสัมพันธ ์
2.ส่งเสริมให้มีการน าผลการ
ตรวจสอบการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
3.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต น าเข้าข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานในส านัก/กอง
ลงระบบเว็บไซต์ในการ
ด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน 
2.สร้างมาตรการภายใน
องค์กรเพื่อป้องกันการทุจริต 
3.รายงานผลการปฏิบัติงาน
และติดตามมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต 

 

 
 

 
 

 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงระบบการท างาน  1. แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานเพื่อดูแลรับผิดชอบด้าน
ต่างๆตามความเหมาะสมของงาน 
2. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานแต่ละกอง 
3. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสได้รับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ การบริการที่ดี 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ออกค าสั่งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ 
2. รายงานการประชุม 
3. ภาพประกอบโครงการ/
กิจกรรม 
4. รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

 

2. การเปิดเผยข้อมูล 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส าหรับการประเมิน 
ITA 
2. คณะท างานจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชน
ทราบให้ครบถ้วนทุกประเด็นการประเมินทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
2. จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่
ประชาชนควรทราบอย่าง
ครบถ้วน 
3. พัฒนาเว็บไซต์ให้มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างหลากหลาย 
4.ติดตามผลการประเมิน ITA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆและผลการ
ด าเนินงานต้องเข้าถึงง่าย มีช่องทางหลากหลายและ
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล ผลงาน ที่สาธารณชนควรทราบ
อย่างชัดเจน 
3.ก าชับผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้ด าเนินการรายงานข้อมูล
ในทุกๆเดือน 
4.จัดท ารายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในรอบปีนั้นๆให้ชัดเจน ครอบคลุม
ประเด็นนโยบายที่ผู้บริหารได้ประกาศไว้ 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
2. การจัดท าประเมินความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ 

 

4. การป้องกันการทุจริต 1.ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  มีช่องทาง
ที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ ์
2.ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
3.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต น าเข้าข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 

ทุกๆ ส านัก/
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานในส านัก/กองลง
ระบบเว็บไซต์ในการด าเนินงาน
ให้เป็นปัจจุบัน 
2.สร้างมาตรการภายในองค์กร
เพื่อป้องกันการทุจริต 
3.รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ติดตามมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

 

 
 
หมายเหตุ  หาก อปท. มีการจัดท ารายงานดังกล่าว  จะสามารถน าไปตอบแบบประเมินฯ (OIT) ข้อ O41  O42 และ O43 


