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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
************************************** 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to 
Transparency”ซึ ่งเป็นหลักการพื ้นฐานสำคัญของการประเมิน  ITA ที ่มาจากการ “เปิด”2 ประการคือ 
“เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ 
และ“เปิดโอกาส”ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชน 
ผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการ ข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความ 
โปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ 
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

(1) การปฏิบัติหน้าที่  
(2) การใช้งบประมาณ  
(3) การใช้อำนาจ  
(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
(6) คุณภาพการดำเนินงาน  
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
(8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  
(9) การเปิดเผยข้อมูล 
(10) การป้องกันการทุจริต  

                    โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้มารับการ 
ติดต่อหรือส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่ วยงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ทั้งนี้การประเมินITAประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ไม่ได้มุ ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการ 
ประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ  
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ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื ่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
มีการดำเนินงานทีมุ่่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน 
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561–2580) 
ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและ 
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก 
หน่วยงาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ คือ ได้มี 
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. ความเป็นมาหลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and 
Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้
รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะ
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ ่งขึ ้น ซึ ่งถือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้
ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการ
ต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินการที่ผ่านมา 
และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้าน
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน 

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ของหน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้
รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยัง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนา
แฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการ
จัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้
รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้
มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับ
บริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. หลักการพื้นฐานของ ITA 

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่คำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ การ
กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมิน
สามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 
3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มี
โอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้
และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถาม
การรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  
ส ่วนที่  3 แบบว ัดการเป ิด เผยข ้อม ูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทาง
หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส และ 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต



 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
 ผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้คะแนน
การประเมิน 97.73 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ AA มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

กราฟแสดงแนวโน้มของการประเมินปี พ.ศ.2561 – 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

คะแนนปี 2565 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 99.78 
2. การใช้งบประมาณ 99.15 
3. การใช้อำนาจ 98.41 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.73 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.83 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 97.43 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.71 
8. การปรับปรุงการทำงาน 97.76 
9. การเปิดเผยข้อมูล 94.64 
10. การป้องกันการทุจริต 100.00 

คะแนนรวม 97.71 
ระดับผลการประเมิน AA 

  
ประเด็นการประเมินตามแบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี ้วัดที ่ 1– ตัวชี้วัดที่ 5 การประเมินแบบวัดการ 
ร ับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ใช ้เก็บ 
รวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 และการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี ้ว ัดที ่ 9 – ตัวชี ้ว ัดที ่ 10 
ผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนปี 2565 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

 



 
 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 



 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 



 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O 1 – O 33 ได้คะแนน 97.32 คะแนน ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10การป้องกันการทุจริต O34–O43 ได้คะแนน 100.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 
 
 
 



 
 

เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า ผลคะแนนตามลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  94.64 
2. ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  100.00 
3. ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   99.78 

  4. ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  98.41 
5. ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  96.83 
6. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.73 
7. ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ   ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  99.15 
8. ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.43 
9. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.71 
10.ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.76 

           สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 
           องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมาย AA ซึ่งสอดคล้อง
และเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมาย 
หลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 97.73 คะแนน 

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
            หน่วยงานได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ 
ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี ้วัดที ่ 5 การแก้ปัญหาการทุจริต  ซึ ่งผู ้ตรวจประเมินมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ  

โดยเฉพาะในข้อ I18 ผู้บริหารควรวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นใน
ประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลาจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อ
ขายตำแหน่งรวมถึงการเอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้องเป็นต้นและดำเนินการกับกับติดตามการดำเนิน  
นโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้  

ข้อ I19 หน่วยงานควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตาม  
มาตรฐานทางจริยธรรม  นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ 

ข้อ I27 หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายใน  
หน่วยงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
หน่วยงานได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการทำงาน ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ 

ทั้งนี้ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งผู ้ตรวจประเมินมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ 

 
 
 



 
 

 โดยเฉพาะในข้อ E1 หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ) 
โดยระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน หรืออาจจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่
สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จากนั้นประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก ได้รับทราบผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความ 
เหมาะสมต่อไป 

ข้อ E 3 หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ โดยมุ่งเน้นใน
ด้านการเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ทั้งนี้ ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือ 
ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง  

ข้อ E 14 หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการ
ติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของผู้ที่มาติดต่อ 
หรือรับบริการ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
กรณีหน่วยงานไม่ได้คะแนนในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อหน่วยงาน ควรพัฒนาและปรับปรุงการ

ดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT ) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการ 
ประเมินทีไ่ม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหาร 

ตัวชี้วัดที่ O 12 รายงานการดำเนินงานประจำปีหน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือ 
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่  O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีหน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่  
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

   3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้ 100 คะแนน) คือ  
    3.1.1 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  100 

               ตัวชี ้ว ัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 โดยได้คะแนนเท่ากับปี 
พ.ศ.2564 (100.00) เป็นคะแนนที่มาจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน  2 ประเด็นคือ  

     1.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการ 
ประเมินความเส่ียงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 



 
 

               2.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน  
เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานและมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การ  
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 2ตัวชี้วัดย่อย (10  ข้อมูล) หน่วยงานได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ 
มีความเข้าใจการตอบแบบประเมินและนำเข้าข้อมูลตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตเผยแพร่ให้สาธารณชน  
ทราบ ได้ชี ้แจงขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล การตอบแบบประเมิน และการเชื่อมข้อมูลให้สามารถตอบแบบ 
ประเมิน ITA ได้เพ่ือที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้   

3.2 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95 จำนวน 8 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 

    3.2.1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนร้อยละ 99.78 คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2564 ที่ได้คะแนนร้อยละ 99.32 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็น
การส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยัง
ประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่น ๆ ของ
บุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่ง
ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ทั้งนี้ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนที่ดี 
เยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

                3.2.2 ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณได้คะแนนร้อยละ  99.15  คะแนนลดลงจากปงีบประมาณ 
2564 ที่ได้คะแนนร้อยละ 99.32 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอและประชาสัมพันธ์ 
ผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

   3.2.3 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจได้คะแนนร้อยละ 98.41 คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 
ที่ได้คะแนนร้อยละ 97.94 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาการใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล การ
จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องเป็นไป
อย่างชัดเจนและเปิดเผย  
             สิ่งที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุง ในตัวชี้วัดการใช้อำนาจ คือ ข้อ I18 ผู้บริหารควรวางนโยบายและ
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการ
บริหารงานบุคคลกรจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่ม
หรือพวกพ้อง เป็นต้น และดำเนินการกับกับติดตามการดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.4 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงานได้คะแนนร้อยละ 97.76 คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2564 ที่ได้คะแนนร้อยละ 85.94 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาการสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก  

สิ่งที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุงในตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงานคือข้อ E 14 หน่วยงานควรเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ 
โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกท้ัง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดย
มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ  

 
3.2.5 ตัวชี ้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 97.73  คะแนนเพิ ่มขึ ้นเมื่อ

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2564 ที่ได้คะแนนร้อยละ 97.02 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาการจัดทำคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืนครุภัณฑ์และ
วัสดุ และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
             สิ่งที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุงในตัวคือ ข้อ I19 หน่วยงานควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงาน
ต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้าง
จิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม  นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์
ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ 

3.2.6 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 97.71 คะแนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบปี 
พ.ศ.2564 ที ่ได ้ผลคะแนนร้อยละ 91.88 เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีว ัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการรับรู ้ของ
ผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อหรือผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื ่อสาร ในประเด็น  
ที่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 
และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.7 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 97.43 คะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2564 ที่ได้คะแนนร้อยละ 88.84 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการรับรู ้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/
ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ 
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 



 
 

3.2.8 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 96.83 คะแนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2564 ที่ได้คะแนนร้อยละ 97.57 ประเด็นที่จะต้องพัฒนา การมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ทำงานเพื ่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมมีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบ 
การทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก   

3.3 จุดอ่อน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 95 จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ แบบการเปิดเผยข้อมูล
OIT ข้อ 9 คะแนนเฉลี่ยร้อย 94.64 คะแนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2564 ที่ได้คะแนนร้อยละ 
100.00  โดยหน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหาร 
ตัวช้ีวัดที่ O12 รายงานการดำเนินงานประจำปี 
หน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล

การดำเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
หน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียด

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 
3.3 วิเคราะห์หัวข้อประเด็นการประเมินที่ต้องปรับปรุง (คะแนนยังไม่ถึงร้อยละ 95) 

   1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหาร 
ตัวช้ีวัดที่ O12 รายงานการดำเนินงานประจำปี 
หน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียด 

สรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
หน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูล 

รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 



 
 

 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment:IIT)เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายในโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่,ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ,ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ, 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการและตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต หัวข้อการประเมินที่ต้องดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประเมินได้รับทราบคือ 

ข้อI18 ผู้บริหารควรวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นใน 
ประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลาจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการ
ซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง เป็นต้น และดำเนินการกับกับติดตามการ
ดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้  

ข้อI19 หน่วยงานควรสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพ่ือให้เกิดการ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม  นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วน
งานเป็นระยะ 

ข้อI27 หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน  ให้ผู้บริหารและบุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู ้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพการ 
ดำเนินงานและตัวชี้ว ัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร หัวข้อการประเมินที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประเมินได้รับทราบคือ 

ข้อE1 หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ)  
โดยระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน หรืออาจจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่
สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จากนั้ นประชาสัมพันธ์
หรือเผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก ได้รับทราบผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

ข้อE3 หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ  
โดยมุ่งเน้นในด้านการเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ทั้งนี้ ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์
หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง  

ข้อE14 หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม 
ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและ
เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ 
 
 
 



 
 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
4.1 ข้อเสนอแนะและจากคณะกรรมการประเมิน 

1) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ITA 
  หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 จำนวน 97.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน 
ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงาน
อื่นๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการ
ทำงานอีกเพียงเล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพ่ิมขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไก
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา 
และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือ
บริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

1.ข้อI18 ผู้บริหารควรวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นใน 
ประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลาจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการ
ซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง เป็นต้น และดำเนินการกับกับติดตามการ
ดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้  

2.ข้อI19 หน่วยงานควรสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพ่ือให้เกิดการ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม  นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วน
งานเป็นระยะ 

2.ข้อI27 หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน  ให้ผู้บริหารและ
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตาม
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผลการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องจากระบบ ITA  
2022 

(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีดังนี้  
1.อยากให้เคร่งครัดต่อกฎระเบียบ และ กระตือรือร้นต่องานที่ตนเองปฏิบัติให้มากขึ้น 
2.อยากให้องค์กรเพ่ิมมาตรการหรือจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานทุกๆปี 
3.งานทุกงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมทุกอย่าง 
4.ทำให้ดีขึ้นไปอีก 
5.รักษาระดับและปรับปรุงให้พัฒนาขึ้นไป สู่อนาคตอย่างทันสมัย 

(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามการประเมิน 
2.หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ)  

โดยระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน หรืออาจจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่
สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จากนั้นประชาสัมพันธ์
หรือเผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก ได้รับทราบผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตาม
ความเหมาะสมต่อไป 
 



 
 

3. หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ  
โดยมุ่งเน้นในด้านการเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ทั้งนี้ ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์
หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง  

4. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม 
ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและ
เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ 

สิ่งท่ีควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานในปี พ.ศ.2565 มีดังนี้ 
ด้านIITคะแนนรวมIIT98.38 สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินประจำปี 2565 ได้ตามตาราง 
ดังนี้ 
 

 
 

ข้อ 

 
 

ประเด็นคำถาม 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์  
 

การดำเนินการ 
 
แก้ไข 

 
พัฒนา 

 
รักษามาตรฐาน 

 1 การปฏิบัติหน้าที่  99.78     
1 I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน

หรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

100.00   ✓  

2 I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

99.93  ✓   

3 I3 บ ุ คล ากร ในหน ่ ว ย ง านของท ่ าน  มี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

99.33  ✓   

4 I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก
รับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัต ิงาน การอนุมัต ิ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม ่

100.00   ✓  

5 I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจาก
บุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
แล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับ
สิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม ่

100.00 
 

  ✓  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ข้อ 

 
 

ประเด็นคำถาม 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์  
 

การดำเนินการ 
 
แก้ไข 

 
พัฒนา 

 
รักษามาตรฐาน 

6 I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่ง
ดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มี
การตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00   ✓  

 2 การใช้งบประมาณ 99.15     
7 I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

99.33  ✓   

8 I8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

99.33  ✓   

9 I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

100.00   ✓  

10 I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มาก
น้อยเพียงใด 

100.00   ✓  

11 I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

98.98  ✓   

12 I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มี
ส ่ วนร ่วม ในการตรวจสอบการใช ้จ ่าย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

97.29  ✓   

 3 การใช้อำนาจ 98.41     
13 I13 ท ่ า น ไ ด ้ ร ั บ ม อ บ ห ม า ย ง า น จ า ก

ผู ้บ ังค ับบัญชาอย่างเป ็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

99.33  ✓   

14 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

100.00 
 

  ✓  

15 I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

99.33  ✓   
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16 I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำ
ธุระส่วนตัวของผู ้บ ังคับบัญชา มากน้อย
เพียงใด 

97.76  ✓   

17 I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำใน
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 

100.00   ✓  

18 I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
ท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

93.88 ✓   ควรดำเนินการดังนี้ 

 ข้อแก้ไข I18 ผู้บริหารควรวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลาจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง เป็นต้น และดำเนินการกับกับติดตามการดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ 

 4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 97.73     
19 I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา

ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือนำไปให้กลุ ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

95.92 ✓   ควรดำเนินการดังนี้ 

 ข้อแก้ไข I19 หน่วยงานควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ 

20 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

96.59  ✓   

21 I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

97.29  ✓   

22 I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ
ทรัพย์ส ินของราชการไปใช้ โดยไม่ได ้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

97.96  ✓   

23 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

99.33  ✓   

24 I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

99.33  ✓   
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 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.83     
25 I25 ผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน 

ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด 

99.33  ✓   

26 I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ หรือไม ่

100.00   ✓  

27 I27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่
ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

85.81 ✓   ควรดำเนินการดังนี้ 

 ข้อ I27 หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไม่ได้รับการแกไ้ข 
พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน  ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

28 I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มาก
น้อยเพียงใด 

99.33  ✓   

29 I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

99.33  ✓   

30 I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

97.29  ✓   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ด้านEITคะแนนรวมEIT97.23 สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินประจำปี 2565 ได้ตามตาราง ดังนี้ 
 

 
 

ข้อ 

 
 

ประเด็นคำถาม 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์  
 

การดำเนินการ 
 
แก้ไข 

 
พัฒนา 

 
รักษามาตรฐาน 

 6.คุณภาพการดำเนินงาน 97.43     
1 E1 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท่านติดต่อ 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

96.06 ✓   ควรดำเนินการดังนี้ 

 ข้อE1 หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ) โดยระบุทั้งขั ้นตอนและ
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน หรืออาจจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น 
แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จากนั้นประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก ได้รับทราบผ่าน
ทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป 

2 E2 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
อ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

97.83  ✓   

3 E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเน ินการ/ให ้บร ิการแก่ท ่าน มากน้อย
เพียงใด 

96.44 ✓   ควรดำเนินการดังนี้ 

 ข้อE3 หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ โดยมุ่งเน้นในด้านการเปิดเผย
หรือการให้ข้อมูลแก่ผู ้มาติดต่อหรือรับบริการ ทั ้งนี ้ ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู ่มือดังกล่าวให้แก่
บุคคลภายนอกผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง 

4 E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก
เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้สิ ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัต ิงาน การอนุมัต ิ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม ่

100.00   ✓  

5 E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

96.85  ✓   

 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.71     
6 E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
97.64  ✓   

7 E7 หน่วยงานที ่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

97.64  ✓   

8 E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟัง
คำต ิชมหร ือความค ิดเห ็นเก ี ่ยวก ับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

97.02  ✓   



 
 

 
 

ข้อ 

 
 

ประเด็นคำถาม 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์  
 

การดำเนินการ 
 
แก้ไข 

 
พัฒนา 

 
รักษามาตรฐาน 

9 E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

96.06  ✓   

10 E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้
มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

98.21  ✓   

 8.การปรับปรุงการทำงาน 97.63     
11 E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี

การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

97.25  ✓   

12 E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
ว ิธ ีการและขั ้นตอนการดำเน ินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

97.64  ✓   

13 E13 หน ่วยงานท ี ่ท ่ านต ิดต ่อ ม ีการนำ
เทคโนโลย ีมาใช ้ในการดำเน ินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
หรือไม ่

100.00   ✓  

14 E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เส ีย  เข ้ า ไปม ีส ่ วนร ่วมในการปร ับปรุ ง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หนว่ยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

96.85 ✓   ควรดำเนินการดังนี้ 

 ข้อ E14 หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการ
ดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ 

15 E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
การดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

97.05  ✓   

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ด้าน OIT คะแนนรวม 100 สามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน ประจำปี 2565  
ได้ตามตาราง ดังนี้ 

 
 

ข้อ 

 
 

ประเด็นคำถาม 

 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์  
การดำเนินการ 

แก้ไข/พัฒนา รักษามาตรฐาน  
 9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล     
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน     
 ข้อมูลพื้นฐาน     
1 โครงสร้าง 100.00  ✓  
2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00  ✓  
3 อำนาจหน้าที ่ 100.00  ✓  
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00  ✓  
5 ข้อมูลการติดต่อ 100.00  ✓  
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100.00  ✓  
 ข่าวประชาสัมพันธ์     
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00  ✓  
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล     
8 Q&A 100.00  ✓  
9 Social Network 100.00  ✓  
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน     
 แผนการดำเนินงาน   ✓  
10 แผนดำเนินงานประจำปี 100.00  ✓  
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ประจำปี รอบ 6 เดือน 
100.00  ✓  

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 0.00 ✓  เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ O12  รายงานการดำเนินงานประจำปีหน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมี

ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 การปฏิบัติงาน     
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00  ✓  
 การให้บริการ     
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00  ✓  
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00  ✓  
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ 
100.00  ✓  

17 E-Service 100.00  ✓  
 



 
 

 
ข้อ 

 
ประเด็นคำถาม 

คะแนนเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์ การดำเนินการ 

แก้ไข/พัฒนา รักษามาตรฐาน  
 ตัวชี ้ว ัดย่อยที ่ 9.3 การบริหารเงิน

งบประมาณ 
    

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100.00  ✓  
19 รายงานการกำก ับต ิดตามการใช ้ จ ่ าย

งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 
100.00 
 

 ✓  

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 00.00 ✓  เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
 ตัวชี ้วัดที ่ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีหน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00  ✓  
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ 
100.00  ✓  

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

100.00  ✓  

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำป ี

100.00  ✓  

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

    

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00  ✓  
26 การดำเน ินการตามนโยบายการบร ิหาร

ทรัพยากรบุคคล 
100.00  ✓  

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

100.00  ✓  

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำป ี

100.00  ✓  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ข้อ 

 
ประเด็นคำถาม 

คะแนนเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์ การดำเนินการ 

แก้ไข/พัฒนา รักษามาตรฐาน  

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส 

    

 การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต     
29 แนวปฏิบัติการจัดการเร ื ่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
100.00  ✓  

30 ช่องทางแจ้งเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

100.00  ✓  

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

100.00  ✓  

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม     
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00  ✓  
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00  ✓  
 10. ด้านการป้องกันการทุจริต     
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 
    

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร     
34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 100.00  ✓  
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00  ✓  
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน

การทุจริต 
    

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 100.00  ✓  
37 การดำเนินการเพื ่อจัดการความเสี ่ยงการ

ทุจริต 
100.00  ✓  

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     
38 การเสร ิมสร ้ างว ัฒนธรรมองค ์กร ตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม 
100.00  ✓  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100.00  ✓  
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
100.00  ✓  

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 

100.00  ✓  

 
 



 
 

 
ข้อ 

 
ประเด็นคำถาม 

คะแนนเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์ การดำเนินการ 

แก้ไข/พัฒนา รักษามาตรฐาน  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

    

42 มาตรการส่งเสร ิมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

100.00  ✓  

43 การดำเน ินการตามมาตรการส ่ ง เสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

100.00  ✓  

 
 
 



 
 

มาตรการของหน่วยงานที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
จำนวน 10 มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

1) การอำนวยความสะดวกการกำกับติดตาม 
เกี่ยวกับการอนุญาต ขั้นตอนขอการใช้ทรัพย์สิน 
ข อ ง  ร า ช ก า ร แ ล ะ ก ำ ห น ด แ น ว ป ฏ ิ บ ั ติ  
ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ใ น ก า ร ใ ช ้ ท ร ั พ ย ์ สิ น 
ของราชการที่ถูกต้อง 

1) ตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที ่
2) ทบทวนและปรับปรุงแนวทางขั้นตอนการขออนุญาต 
เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยงาน 
3) จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติ เกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการรวมทั ้งขั ้นตอนในการยืม การขออนุญาต 
การใช้และการส่งคืน 
4) อบรม/ประชุมชี ้แจงให้ความรู ้ก ับบุคลากรภายใน 
หน่วยงาน 
5) เพิ่มช่องทางและเพิ่มการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 
การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ ขั ้นตอนการขออนุญาต การยืม 
อย่างถูกต้อง 
6) กำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมี 
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
7) การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

กองคลัง (งานพัสดุฯ) 
1) ผู้อำนวยการกองคลัง 
2) หัวหน้างานพัสดุ 
3) เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ต.ค.65-ก.ย.66 -รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

2) สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 
และเปิดโอกาสให้บุคคลากรหน่วยงานมีส่วน 
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

1) ประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับแผนการใช้ 
จ ่ าย เ ง ินงบประมาณประจำป ี ให ้บ ุ คลากรภายใน 
หน่วยงานทราบ 
2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้บุคลากร 
ภายในหน่วยงานทราบ 

กองคลัง 
(งานการเงินและบัญชี) 

สำนักปลัด 
( งานยุทธศาสตร์และ 

งบประมาณ) 

ต.ค.65-ก.ย.66 -รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 



 
 

 
มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
การกำกับติดตาม 

3) เพ่ิมกลไกกำกับให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ 
จัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง 
 

1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง/ 
การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานทราบ 
2) ประชาสัมพันธ ์ช ่องทางการร้องเร ียนให้บ ุคลากร 
ภายในหน่วยงานทราบ 

กองคลัง (งานพัสดุ) ตลอดปี 2566 --รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

4) เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้ หน่วยงานมี 
การดำเนินการเฝ้า ระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการ ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่าง 
จริงจังเมื่อพบการทุจริต 

1) มอบหมายผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรการ 
และเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน 
2) มอบหมายให้มีผู ้ร ับผิดชอบนำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ 
หลักและสื่อของหน่วยงาน 
3) กำชับ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 
4) ประชุมสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากร 
ภายในหน่วยงาน 
5) ดำเนินการตามมาตรการละมีการลงโทษเมื ่อพบการ 
ทุจริต 

งานตรวจสอบภายใน ตลอดปี 2566 -รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

5) สร้างช่องทางการร้องเรียนการติดตามผล 
การร้องเร ียน และ สร้างความมั ่นใจในการ
จ ั ด ก า ร  ก า ร ท ุ จ ร ิ ต  ต ล อ ด จ น ป ก ป ้ อ ง 
ผู ้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริต
ในหน่วยงาน 
6) อบรม/ประชุมให้ความรู้เรื่อง การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ แนวทางมาตรการ 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

อบรม/ประชุมชี้แจง/รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้เรื ่องการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ แนวทาง มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

สำนักปลัด 
(หัวหน้าสำนักปลัด) 

ก.พ.- เม.ย.66 -รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 



 
 

 
มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
การกำกับติดตาม 

7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร 

1) ออกแบบการจ ัดทำข ้อตกลงหร ือคำร ับรองการปฏิบ ัติ  
ราชการให้ตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับทั้งระดับยุทธศาสตร์ของ องค์กร 
ระดับภารกิจของหน่วยงาน และระดับบุคคล 

สำนักปลัด 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

ก.พ.- เม.ย.66 -รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้น
เดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

8) การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานการ 
ให้บริการผู้มาติดต่อราชการที่เป็นไปตาม 
ขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด 

1) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
2) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประชาชน 
3) รณรงค ์พ ัฒนาจ ิตสำน ึกการให ้บร ิการก ับบ ุคลากรใน 
หน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง กองการศึกษา 

ตลอดปี 2566 -รายงานผลการดำเนินงาน  
 ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 
 
 
 
-รายงานผลการดำเนินงาน  
 ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 
 
-รายงานผลการดำเนินงาน  
 ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

9 ) การมอบหมายงานการ ปฏิบัติงานรวม 
ถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพ ของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1) สร ้างความเข ้าใจร ่วมก ันเก ี ่ยวก ับเกณฑ์การประเมิน 
และการทำงาน 
2) ผู้บริหารย้ำในที่ประชุมเรื่องความเป็นธรรมในการ ประเมิน  
เพ่ือเพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้างาน 

สำนักปลัด 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

ตลอดปี 2566 

10) การเปิดเผยข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน  
ผลงานให้สาธารณชน ทราบให้เป็นปัจจุบัน 

1.มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ  ทบทวน 
ปร ับปร ุงข ้อม ูลสาธารณะท ี ่ต ้องเป ิดเผยในเว ็บไซตหลัก 
ของหน่วยงาน 
2.มอบหมายให ้ม ีผ ู ้ ร ับผ ิดชอบนำเข ้ าข ้อม ูลในเว ็บ ไซต์  
หลักและสื่อของหน่วยนงาน 

สำนักปลัด 
(งานธุรการและงาน 

ประชาสัมพันธ์) 

ตลอดปี 2566 



 
 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

 3.กำชับ กำกับ ติดตามการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
ให้มีรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4.ประชุมสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากร ภายในหน่วยงาน 
5.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดทำ ทบทวนปรับปรุงมาตรการการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  -รายงานผลการดำเนินงาน  
 ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 
 
 
-รายงานผลการดำเนินงาน  
 ทุกสิ้นเดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

11) การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง 
 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและ 
 ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

1.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 
 2.ให้มีผู้รับผิดชอบรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ 
 หน่วยงาน  
3.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์หลักและสื่อขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

สำนักปลัด 
(หัวหน้าสำนักปลัด) 

ก.พ.- มี.ค.66 

12) มีการจัดทำทบทวนปรับปรุง 
คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
และการบริการ ประชาชน 

1.จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ 
บริการประชาชน 
2.จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ ประชาชนที ่โปร่งใส 
3.มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือผลงาน ขั้นตอนการดำเนินงานและเผยแพร่ 
ให้สาธารณชนทราบ 
4.จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์ 
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลสถิติการให้บริการรายเดือน 
หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน และรายงานประจำป ี

สำนักปลัด 
กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

ก.พ.- เม.ย.66 -รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

 


