
 
 

 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนั กปล ดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ อ าเภอสองัจ งหว ดแพร่ 
 

ที่ พรั76501/ วันที่  17ััมกราคมั ๒๕๖5 
 

เร  ่อง  รายงานการวัิเคราะห์ผลการประเมินคั ณธรรมและความโปรั่งใสในการดำเนินงานของหนั่วยงาน 
ััััััััััภาครั ฐัในปีัพ.ศ.ั2564ัขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 

เร ียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 

ัั ตามประกาศส าน  กงานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการท จร ิตแห่งชาติ 
(ส าน กงานัป.ป.ช.) ลงว นที่ 26 สิงหาคม  2564 เรื่อง  ผลการประเมินค ณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาคร ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ได้พ ฒนาคู่มือการประเมิน  เชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องก นการท จริตและเป็นกลไกลในการ
สร้างความตระหน กให้หน่วยงานภาคร ฐมีการด าเนินการอย่างโปร่งใสและมีค ณธรรมโดยชื่อว่าการประเมิน
ค ณธรรมและความโปร ่ง ใสในการด า เน ินงานของ ัหน่วยงานภาคร ฐ  (Integrity  and  Transparency 
Assessment : ITA)  โดยได้ด าเนินการประเมินค ณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาคร ฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แล้วน ้น   

  

 ส าน กปล ดัจึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินค ณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาคร ฐในปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบัมาเพื่อให้ท่านทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินค ณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาคร ฐในปีัพ.ศ. 2564 ท่ีแนบมาด้วยนัี้ 

 

จัึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

(ลงชัื่อ)ัััััััััั 

ัััััััััั(นางต ลาร ตน์ััแสงมณี) 
ััััััน กทร พยากรบ คคลช านาญการ 
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ััััััััั(นายสมศ กดิ์ััวงศ์เทพ) 

ัห วหนั้าสำนั กปลั ด 
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ความเห็นของปล ดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบั
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(ลงชัื่อ)ััััััััััั 
       (นางสาวส ภาวดีััธรรมไชยางกูร)ัััััั 
ััััปล ดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 
 

ััความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบั
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(ลงชัื่อ)ัั         
ัััััััั(นายช มััสะเอียบคง)ั 

ัััันายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานการวิเคราะห์ผล  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ในปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าน ักงานองค์การบรหิารสว่นต าบลสะเอียบ  

อ าเภอสอง  จ ังหวัดแพร ่



บทน า 
 

ัั การประเมินค ณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคร ฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์ม ่งหว งให้หน่วยงานภาคร ฐ
กล ่มเป้าหมายได้ร บทราบระด บค ณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิ น 
รวมท ้งข้อเสนอแนะไปปร บใช้ในการพ ฒนาและยกระด บการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาคร ฐในการข บเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องก นและปราบปราม
การท จริต รวมท ้งสะท้อนถึงความต ้งในของหน่วยงานในการยกระด บมาตรฐานการด าเนินงานตามหล กธรรมาภิ
บาล (good Governance) ให้เป็นที่ประจ กษ์ต่อสาธารณะท ้งในระด บชาติและระด บสากล  

ัั ส าน กปล ด หว งเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์ผลการประเมินในคร ้งนี้ จะช่วยส่งเสริม สน บสน น 
และยกระด บค ณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคร ฐขององค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการว ิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใส  
ในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 

1. หลักการและเหต ุผล 
ส าน กงานคณะกรรมการปั้องกั นและปราบปรามการท จริตแหั่งชาตัิั(ส านกงานัป.ป.ช.)ั ได้ััััั

พ ฒนาัเครื่องมัือการประเมัินเชิงบวกเพื่อเปั็นมาตรการปั้องกั นการท จรัิตและเปั็นกลไกในการสร้างความ
ตระหน กให้หนั่วยงานภาครั ฐมัีการดำเนัินงานอย่างโปรั่งใสและมีคั ณธรรมัโดยใชั้ชื่อวั่าัการประเมินคั ณธรรมและ
ความโปรั่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครั ฐั(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปั จจั บั น
การประเมินคั ณธรรมัและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครั ฐัไดั้ถูกกำหนดเปั็นกลย ทธ์ท่ีสำคั ญใน
แผนแม่บทภายใต้ย ทธศาสตร์ชาติัประเด็นการต่อต้านการท จริตและประพฤติมิชอบั(พ.ศ.2561ั– 2580)ัซัึ่งถัือ
เปั็นการยกระดั บใหั้เปั็นการประเมัินัคั ณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร ฐใหั้
เปั็นมาตรการปั้องกั นการท จริตเชิงร กัท่ีหนั่วยงานภาครั ฐทั ่วประเทศจะตั้องด าเนัินการัโดยม ่งหว งให้หนั่วยงาน
ภาครั ฐทัี่เขั้ารั บการประเมัินไดั้ร บทราบผลการัประเมินและแนวทางในการพั ฒนาและยกระดั บหนั่วยงานัในดั้าน
คั ณธรรมและความโปรั่งใสในการดำเนินงานไดั้อย่างัเหมาะสม 

2. ผลการประเม ินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ั ผลการประเมินค ณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคร ฐั( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณั2564ัขององค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบัอ าเภอสองัจ งหว ดแพร่ัโดยภาพรวมได้คะแนนัร้อยละั89.10ัคะแนนัระด บผลการประเมิน
อยู่ัในระด บัA  

 

คะแนนรายตัวชี้วัดมีดังนี้ 
 

 

 
 
 



 
อ ันด ับ ต ัวชีว้ ัด คะแนน 
1 การป้องก นการท จริต 93.75 

2 การปฏิบ ติหน้าท่ี 92.84 
3 การใชั้อ านาจ 91.21 
4 ัประสิทธิภาพการส่ือสาร 90.47 
5 การแก้ไขปัญหาการท จรัิต 88.95 

6 การปร บปร งการท างาน 87.95 

7 การเปิดเผยข้อมูล 87.28 

8 ค ณภาพการด าเนินงาน 85.15 

9 การใช้งบประมาณ 84.72 
10 การใช้ทร พย์สินของราชการ 84.54 

  
 3. การว ิเคราะห ์ผลการประเม ินคุณธรรมและความไม ่โปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงาน ภาคร ัฐในปี  
พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

จากผลการประเมินค ณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ อ าเภอสองั
จ งหว ดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละต วชี้ว ดที่แสดงให้เห็นถึงจ ดแข็ง  
และจ ดอ่อนท่ีต้องพ ฒนา ด งต่อไปนีั้ 

3.1 จ ุดแข  ง (ต ัวชีวั้ดท่ีได้คะแนนมากกว ่ารอ้ยละ 90) องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ม ีจ านวน 4 
ต ัวชีว้ ัด ด ังนัี้ 

ั(1)ัต วชี้ว ดท่ี 10 การป้องก นการท จริต โดยรวมได้คะแนนเท่าก บ ร้อยละ 93.75 เป็นคะแนนจากต วช้ีว ดท่ี
มีว ตถ ประสงค์ จากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจ บ นบนเว็บไซต์ของหน่วยงานัเพื่อเปิดเผยการท จริตัได้แก่ัเจตจ านง
ส จริตของผู้บริหารัการประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องก นการท จริตัการเสริมสร้างว ฒนธรรมองค์กรัและแผนปฏิบ ติ
การป้องก นการท จริตและั(2)ัมาตรการภายในเพื่อป้องก นการท จริตได้แก่ัมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องก นการท จริตัซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าค ญต่อผลการประเมินเพื่อ
น าไปสู่การจ ดท ามาตรส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานัและมีการก าก บติดตามการน าไปสู่การปฏิบ ติอย่างเป็น
รูปธรรม 

(2)ัต วช้ีว ดท่ี 1 การปฏิบ ติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่าก บ ร้อยละ 92.84ัเป็นคะแนนจากต วช้ีว ดท่ีมี
ว ตถ ประสงค์ จากการประเมินการร บรู้ของบ คลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบ ติงานของบ คลากรอื่นในหน่วยงาน
ของตนเองัในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องก บการปฏิบ ติงานโดยยึดหล กตามมาตรฐานัมีความเท่าเทียมก นัไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อท ่วไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จ กก นเป็นการส่วนต วัรวมไปถึงการปฏิบ ติงานอย่างม ่งม ่นัเต็มความสามารถัและมี
ความร บผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีร บผิดชอบ 

(3)ัต วช้ีว ดท่ีั3ัการใช้อ านาจัโดยรวมได้คะแนนเท่าก บัร้อยละั91.21ัเป็นคะแนนจากต วช้ีว ดท่ีมี
ว ตถ ประสงค์ัจากการประเมินการร บรู้ของบ คลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บ งค บบ ญชาของตนเอง 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องก บการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบ ติงาน การค ดเลือกบ คลากรเพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบ ติ รวมถึงการใช้อ านาจส ่งการให้ผู้ใต้บ งค บบ ญชาท า
ในธ ระส่วนต วของผู้บ งค บบ ญชาหรือท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง 

ัั(4)ัต วชี้ว ดท่ีั7ัประสิทธิภาพการส่ือสารัโดยรวมได้คะแนนเท่าก บัร้อยละั90.47ัเป็นคะแนนจากต วช้ีว ด
ท่ีมีว ตถ ประสงค์ัจากการประเมินการร บรู้ของผู้บริการัผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องก บการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชนัผ่านัััั 
 



ช่องทางท่ีหลากหลายัสามารถเข้าถึงได้ง่ายัและไม่ซ บซ้อนัโดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครอบถ้วนและเป็นปัจจ บ นั
รวมถึงการจ ดให้มีช่องทางให้ผู้ร บบริการัผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียัสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวก บ
การด าเนินงานการให้บริการันอกจากนี้ัย งประเมินการร บรู้เกี่ยวก บการจ ดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการท จริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 

3.2 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
มีจ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้  

(1) ต วชี้ว ดท่ีั5 การแก้ไขปัญหาการท จริตัโดยรวมได้คะแนนเท่าก บัร้อยละั88.95 เป็นคะแนนจากต วช้ีว ด
ท่ีมีว ตถ ประสงค์ัจากการประเมินการร บรู้ของบ คลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการท จริตของหน่วยงานั
ในประเด็นเกี่ยวข้องก บการให้ความส าค ญของผู้บริหารสูงส ดในการต่อต้านการท จริตอย่างจริงจ งัโดยหน่วยงานมีการ
จ ดท าแผนงานด้านการป้องก นและปราบปรามการท จริตัเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการท จริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(2) ต วชี้ว ดท่ีั8 การปร บปร งการท างานัโดยรวมได้คะแนนเท่าก บัร้อยละั87.95 เป็นคะแนนจากต วช้ีว ดท่ี
มีว ตถ ประสงค์ัจากการประเมินการร บรู้ของผู้ร บบริการัผู้มาติดต่อัหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปร บปร งระบบการท างานัในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องก บการปร บปร งพ ฒนาหน่วยงานท ้งการปฏิบ ติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นัรวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นัโดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้ร บบริการหรือผู้มาติดต่อัเข้ามามีส่วนร่วมในการปร บปร ง
พ ฒนาการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องก บความต้องการด้วย 

(3) ต วช้ีว ดท่ีั9 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะัโดยรวมได้คะแนนเท่าก บัร้อยละั87.28 เป็นคะแนนจาก
ต วชี้ว ดท่ีมีว ตถ ประสงค์ัจาการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจ บ นบนเว็บไซต์ของหน่วยงานัเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆัของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ร บทราบในั5ัประเด็นั(1)ัข้อมูลพื้นฐานได้แก่ัข้อมูลพื้นฐานัข่าว
ประชาส มพ นธ์ัและการปฏิส มพ นธ์ข้อมูลั(2)ัการบริหารงานัได้แก่ัแผนด าเนินงานัการปฏิบ ติงานและการ
ให้บริการั(3)ัการบริหารเงินงบประมาณัได้แก่ัแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีัและการจ ดซื้อจ ดจ้างหรือการ
จ ดหารพ สด ั(5)ัการบริหารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลัได้แก่ันโยบายบริหารทร พยากรบ คคลัการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทร พยากรบ คคลัและหล กเกณฑ์การบริหารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลัและการส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงานัได้แก่ัการจ ดการเรื่องร้องเรียนการท จริตและประพฤติมิชอบและการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วมัซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

(4)ัต วชี้ว ดท่ีั6ัค ณภาพการด าเนินงานัโดยรวมได้คะแนนเท่าก บัร้อยละั85.15ัเป็นคะแนนจากต วช้ีว ดท่ี
มีว ตถ ประสงค์ัจากการประเมินการร บรู้ของผู้บริการัผู้มาติดต่อัหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อค ณภาพ
การด าเนินงานัในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องก บการปฏิบ ติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีัโดยยึดหล กตามมาตรฐานัข ้นตอนัและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งคร ดัและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมก นไม่เลือกปฏิบ ติัรวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวก บ
การด าเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้ร บบริการัผู้มาติดต่อัหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาัไม่ปิดบ ง
หรือบิดเบือนข้อมูล 

(5)ัต วช้ีว ดท่ีั2ัการใช้งบประมาณัโดยรวมได้คะแนนเท่าก บัร้อยละั84.72ัเป็นคะแนนจากต วช้ีว ดท่ีมี
ว ตถ ประสงค์ัว ตถ ประสงค์ัจากการประเมินการร บรู้ของผู้บริการัผู้มาติดต่อัหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ค ณภาพการด าเนินงานัในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องก บการปฏิบ ติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีัโดยยึดหล กตามมาตรฐานัข ้นตอนั
และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งคร ดัและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมก นไม่เลือกปฏิบ ติัรวมถึงการให้ข้อมูล
เกี่ยวก บการด าเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้ร บบริการัผู้มาติดต่อัหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาั
ไม่ปิดบ งหรือบิดเบือนข้อมูล 

(6)ัต วช้ีว ดท่ีั4ัการใช้ทร พย์สินของราชการัโดยรวมได้คะแนนเท่าก บัร้อยละั84.54ัเป็นคะแนนจาก
ต วชี้ว ดท่ีมีว ตถ ประสงค์ัจากการประเมินการร บรู้ของบ คลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทร พย์สินของราชการัใน 
 
 



ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องก บพฤติกรรมของบ คลากรภายในัในการน าทร พย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้อื่นัและพฤติกรรมในการขอยืมทร พย์สินของราชการัท ้งการยืมโดยบ คลากรภายในหน่วยงานและการ
ยืมโดยบ คลากรภายนอกหน่วยงานัซึ่งหน่วยงานจะต้องมรกระบวนการในการขออน ญาตท่ีช ดเจนและสะดวกั
หน่วยงานจะต้องมีการจ ดท าแนวทางปฏิบ ติเกี่ยวก บการใช้ทร พย์สินของราชการท่ีถูกต้องัเพื่อเผยแพร่ให้บ คลากร
ภายในได้ร บทราบและน าไปปฏิบ ติ 
4. ข้อเสนอแนะจากการว ิเคราะห์ผลการประเม ินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน ่วยงาน
ภาคร ัฐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

4.1ัผลการประเมินตามแบบว ดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในั( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) จากต วช้ีว ดท่ีั1-ต วช้ีว ดท่ีั5ัอยู่ในระด บดีั(Good) บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มในการ
ด าเนินงาท่ีเป็นไปตามหล กการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบ ติงานโดยบ คลากรส่วนมากมีความเช่ือม ่นและ
แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่ม ่งสู่การป้องก นและ 

ปราบปรามกาท จริตอย่างมีประสิทธิผลโดยส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพ ฒนาส าหร บหน่วยงานัมี
รายละเอียดด งนี้ 

 

โดยส ่ิงที่ควรเป  นประเด  นในการพ ัฒนาสำหรับหน ่วยงาน มีรายละเอียดด ังนี้ 
 

ต ัวชี้วัด ประเด นการประเมินที่ต ้องพ ัฒนา 
(ประเด นที่ม ีคะแนน ต่ ากว ่าร้อยละ 90) 

ว ิธ ีการพ ัฒนา 

ตั วชี้ว ดท่ีั1ัการปฏิบ ติ
หน้าท่ี 

I1 บ คลากรในหน่วยงานของท่านัปฏิบ ติงานหรือ
ให้บริการแก่ผู้ท่ีมาติดต่อัตามประเด็นด งต่อไปนี้ั
มากน้อยเพียงใด 
I2ับ คลากรในหน่วยงานของท่านัปฏิบ ติงานหรือ
ให้บริการัแก่ผู้มาติดต่อท ่วๆัไปัก บผู้มาติดต่อท่ี
รู้จ กเป็นการส่วนต วอย่างเท่าเทียมก นัมากน้อย
เพียงใด 
I3 บ คลากรในหน่วยงานของท่านัมีพฤติกรรมใน
การปฏิบ ติงานัตามประเด็นด งต่อไปนี้ัอย่างไร 
 
 

สรั้างการรั บรู้ของบ คลากร 
ภายในหนั่วยงานตั่อการปฏิบ ติ
หน้าที่ในประเดั็นเกี่ยวก บการ
บริการประชาชน 
-ส่งบ คลากรเข้าร บการฝึกอบรม
เกี่ยวก บการบริการประชาชนั
ด้วยความถูกต้องัรวดเร็วัตาม
ข ้นตอนของทางราชการ 

ต วชี้ว ดท่ีั2 การใช้ 
งบประมาณ 

I7ัท่านรู้เกี่ยวก บแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีัของหน่วยงานของท่านัมากน้อยเพียงใด 

 I8 หน่วยงานของท่านัใช้จ่ายงบประมาณัโดย
ค านึงถึงประเด็นด งต่อไปนี้ัมากน้อยเพียงใด 
I11 หน่วยงานของท่านัมีการจ ดซื้อจ ดจ้าง/การ

จ ดหาพ สด ัและการตรวจร บพ สด ในล กษณะ
ด งต่อไปนี้ัมากน้อยเพียงใด 
I12 หน่วยงานของท่านัเปิดโอกาสให้ท่านัมี

ส่วนร่วมัในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณั
ตามประเด็นด งต่อไปนี้ัมากน้อยเพียงใด 

สร้างการร บรู้ของบ คลากร 
ภายในหน่ วยงานต่อการใ ช้
งบประมาณในประเด็นเกี่ยวก บ
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
-การประช มช้ีแจงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 



ต วชี้ว ดท่ีั3ัการใช้อ านาจ I13ัท่านได้ร บมอบหมายงานจากผู้บ งค บบ ญชา
อย่างเป็นธรรมัมากน้อยเพียงใด 
I14ัท่านได้ร บการประเมินผลการปฏิบ ติงานั

ตามระด บค ณภาพของผลงานอย่างถูกต้องัมาก
น้อยเพียงใด 
I15ัผู้บ งค บบ ญชาของท่านัมีการค ดเลือกผู้เข้า

ร บการฝึกอบรมัการศึกษาดูงานัหรือการให้
ท นการศึกษาัอย่างเป็นธรรมัมากน้อยเพียงใด 
 

-ผู้บ งค บบ ญชาใช้หล กธรรมาัััั
ภิ บ าล ในการปกครอ ง ดู แล
ผู้ใต้บ งค บบ ญชาัอย่างมีเหต ผลั
เท่าเทียมัโดยค านึงถึงปริมาณ
งานัผลการปฏิบ ติงาน 
-เพิ่มมาตรการก าก บติดตามการ
ท า ง าน ของ เ จ้ าหน้ า ท่ี ข อ ง
หน่วยงานในการท างานอย่าง
ตรงไปตรงมาัไม่ปิดบ งหรื อ
บิดเบือนข้อมูล 

ต วชี้ว ดท่ีั4ัการใช้
ทร พย์สินของราชการ 

I20 ข ้นตอนการขออน ญาตเพื่อยืมทร พย์สินของ
ราชการัไปใช้ปฏิบ ติงานในหน่วยงานของท่านัมี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทร พย์สินของราชการัไป
ใช้ปฏิบ ติงานับ คลากรในหน่วยงานของท่านัมี
การขออน ญาตอย่างถูกต้องัมากน้อยเพียงใด 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบ ติของหน่วยงานของท่านั
เกี่ยวก บการใช้ทร พย์สินของราชการท่ีถูกต้องั
มากน้อยเพียงใด 
I24 หน่วยงานของท่านัมีการก าก บดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทร พย์สินของราชการัเพื่อ
ป้องก นไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนต วักล ่มั
หรือพวกพ้องัมากน้อยเพียงใด 

สร้างกรร บรู้ของบ คลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้ทร พย์สิน
ของราชการัเช่นัการท าบ นทึก
ข้อตกลงหรือประกาศให้บ คคล
ทราบถึ งนโยบายการ ไม่ น า
ทร พย์สินของหน่วยงานไปใช้
เป็นประโยชน์ ส่วนต วัมีการ
จ ดท าประกาศข้อปฏิบ ติในการ
จ ดท าประกาศข้อปฏิบ ติในการ
ขอยืมทร พย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบ ติงานให้แก่
บ คลากรภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบ 

ต วชี้ว ดท่ีั5ัการแกไ้ข
ปัญหาการท จริต 

I25ัผู้บริหารสูงส ดของหน่วยงานของท่านัให้
ความส าค ญัก บการต่อต้านการท จริตัมากน้อย
เพียงใด 
I27ัปัญหาการท จริตในหน่วยงานของท่าน ไัด้ร บ

การแก้ไขัมากน้อยเพียงใด 
I28 หน่วยงานของท่านัมีการด าเนินการ

ด งต่อไปนี้ัต่อการท จริตในหน่วยงานัมากน้อย
เพียงใด 
I29ัหน่ วยงานของ ท่าน ัมี การน าผลการ

ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบัท ้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปร บปร งการท างานัเพื่อ
ป้องก นการท จริตในหน่วยงานัมากน้อยเพียงใด 
  I30ัหากท่านพบเห็นแนวโน้มการท จริตท่ีจะ
เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่านัท่านมีความคิดเห็น
ต่อประเด็นด งต่อไปนี้ัอย่างไร 
 

มีมาตรการป้องก น ปราบปราม
ก า ร ท จ ริ ต ท ก รู ป แ บ บ 
บ ท ล ง โ ท ษ ต้ อ ง เ ด็ ด ข า ด 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องต้องปฏิบ ติ 
หน้าท่ีด้วยความเป็นกลางัให้
ความ ย ติธรรมก บท กฝ่ายัไม่
เลือกปฏิบ ติ ไม่สองมาตรฐานั
ไม่ให้อ านาจ ทางการเมืองเข้า
มาแทรกแซง ให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วม ในการตรวจสอบ
หน่ ว ย ง าน ต่ า ง ๆ ั ร่ ว ม ก บ 
ข้าราชการ 

 
  
 



4.2 ผลการประเมินตามแบบว ดการร บรู้ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกั(External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT ) จากต วช้ีว ดท่ีั6 - ต วชี้ว ดท่ีั8 อยู่ในระด บดีั(Good) บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชน
หรือผู้ร บบริการมีความเช่ือม ่นในค ณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหล กตามมาตรฐานข ้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ัโดยมีการให้ข้อมูลท่ีช ดเจนแก่ผู้ร บบริการอย่างตรงไปตรงมาัไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้อง
อยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะัและไม่พบว่ามีการเรียกร บสินบนท ้งท่ีเป็นเงินทร พย์สินัและผลประโยชน์อื่นๆัท่ี
อาจค านวณเป็นเงินได้ัอย่างไรส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพ ฒนาส าหร บหน่วยงานัมีด งนี้ 

 

ต ัวชีว้ ัด ประเด นการประเมินที่ต ้องพ ัฒนา 
(ประเด นที่ม ีคะแนน ต่ ากว ่าร้อยละ 90) 

ว ิธ ีการพ ัฒนา 

ตั วชี้ว ดท่ีั6ัคั ณภาพการ 
ด าเนินงาน 

  E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อั
ปฏิบ ติงาน/ให้บรกิารแก่ท่านัตามประเด็น
ด งต่อไปนี้ัมากน้อยเพยีงใด 
  E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อั
ปฏิบ ติงาน/ให้บรกิารแก่ท่านัก บผู้มาติดต่อ
อื่นๆัอย่างเท่าเทียมก นมากนอ้ยเพียงใด 
  E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อัให้
ข้อมูลเกี่ยวก บการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมาัไม่ปิดบ งหรือบิดเบือนข้อมูลั
มากน้อยเพียงใด 
  E4ัในระยะเวลาั1ัปีท่ีผ่านมาัท่านเคยถูก
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้
จ่ายหรือให้ส่ิงด งต่อไปนี้ัเพื่อแลกก บการ
ปฏิบ ติงานัการอน ม ติัอน ญาตัหรือให้บริการั
หรือไม ่
  E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อัมีการด าเนินงานั
โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหล กัมากน้อยเพียงใด 

-มีขั ้นตอนและระยะเวลา 
การปฏบิั ตัิงาน/การ 
ให้บรัิการอย่างชั ดเจน 
-สรั้างจัิตสำนัึกให้แก่ัพนั กงาน
ในหนั่วยงานัให้บรัิการต่อ
ผัู้รั บบรัิการัหรือผัู้มาตัิดตั่อ
อยั่างเทั่าัเทัียมก นัไม่เลัือก
ปฏิบั ติ 
-ให้ขั้อมูลผัู้มารั บบรัิการัหรือผัู้
ม า ต ัิด ต ั่อ อ ย ั่า ง ั ถู ก ต ั้อ ง
ตรงไปตรงมาัไม่ับิดปิดบ ง
ข้อมูล 

ต วชี้ว ดท่ีั7ัประสิทธิภาพ
การส่ือสาร 

  E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อัมีล กษณะด งต่อไปนี้ัมากน้อยเพียงใด 
  E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อัมีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรร บทราบ
อย่างช ดเจนัมากน้อยเพียงใด 
  E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อัมีการช้ีแจงและ
ตอบค าถามัเมื่อมีข้อก งวลสงส ยเกี่ยวก บการ
ด าเนินงานได้อย่างช ดเจนัมากน้อยเพียงใด 

-ข้ อ มู ล ท่ี ส า ธ า รณชน ค ว ร
ร บทราบอย่างช ดเจน 
-การเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย
ไ ม่ ซ บ ซ้ อ น และ มี ช่ อ ง ท า ง
หลากหลาย 
-สร้างการร บรู้ให้ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้รีบบริการสามารถแสดงความ
คิดเห็นัติชมัร้องเรียนต่อการ
ท จ ริ ต ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี ใ น
หน่วยงานได้ 



 

ต ัวชีวั้ด ประเด นการประเมินที่ต ้องพ ัฒนา 
(ประเด นที่ม ีคะแนน ต่ ากว ่าร้อยละ 90) 

ว ิธ ีการพ ัฒนา 

ต วชี้ว ดท่ีั8ัการปร บปร ง
ระบบการท างาน 

  E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อัมีการ
ปร บปร งค ณภาพการปฏิบ ติงาน/การให้บรกิารให้ดี
ขึ้นมากนอ้ยเพียงใด 
  E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อัมีการปร บปร งวิธีการ
และข ้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีข้ึนัมาก
น้อยเพียงใด 
  E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อัเปิดโอกาสให้
ผู้ร บบริการัผู้มาติดต่อัหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียั
เข้าไปมีส่วนรว่มในการปร บปร งพ ฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้นั
มากน้อยเพียงใด 
  E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อัมีการปร บปร งการ
ด าเนินงาน/การให้บริการัให้มีความโปรง่ใสมาก
ขึ้นัมากนอ้ยเพียงใด 

หน่วยงานต้องมีมาตรการลด
ข ้นตอนในการให้บริการัเช่นั
การให้บริการัณัจ ดเดียวั(One 
stop service) การให้บริการ
โดยใช้ระบบัIT จะต้องมี
ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะการปฏิบ ติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะั(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT ) จากต วช้ีว ดท่ีั9 ต วชี้ว ดท่ีั10 อยู่ในระด บดีั(Good) บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบ
ท่ีดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆัของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ร บทราบอย่างเป็นปัจจ บ นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานท่ีจะป้องก นการท จริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงาน
สามารถเป็นัต้นแบบัในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆัได้ัอย่างไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็น
ประเด็นในการพ ฒนาส าหร บหน่วยงานัมีด งนี้

ต ัวชีว้ ัด ประเด นการประเมินที่ต ้องพ ัฒนา 
(ประเด นที่ม ีคะแนน 0 คะแนน) 

ว ิธ ีการพ ัฒนา 

ต วชี้ว ดท่ีั9ัการเปิดเผยข้อมูล O1 โครงสร้าง 
O17 E-Service 

  O29ัแนวปฏิบ ติการจ ดการเรื่องร้องเรียน 
ััการท จริตและประพฤติมิชอบ 
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

-เพิ่มช่องทางการบริการแบบั
E- Servicr ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
-จ ดท าและเผยแพร่ประกาศ
หล กเกณฑ์การบริหารและ
พ ฒนาทร พยากรบ คคลด้าน
การสรรหาและการค ดเลือก
บ คลากรการพ ฒนาบ คลากร
การประเมินผลการปฏิบ ติงาน
บ คลากรการให้ค ณโทษและ
การสร้างขว ญก าล งใจ 

- การพ ฒนาท กษะัความรู้
ความสามารถของบ คลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในการป ร บปร ง ร ะบบให้
ท น ส ม ย แ ล ะ มี ก า ร
ติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ได้
อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
 

ต วชี้ว ดท่ีั10ัการป้องก นการ
ท จริต 

O37ัการด าเนนิการเพื่อจ ดการความเส่ียงการ
ท จริต 
 

  - น กวิชาการตรวจสอบภายใน 
ัระด บัปฏิบ ติการั-ัช านาญการ 



5. ประเด นที่จะต ้องพ ัฒนาให้ด ีขึ้นเน  ่องจากได ้คะแนนต่ าสุด ต ัวชี้ว ัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ร้อยละ    
84.72  และตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สนิขิงราชการ ไดคะแนน ร ้อยละ 84.54 ม ีรายละเอ ียดดังนี ้

ต ัวชีว้ ัด หัวข้อการประเม ิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 

ตั วชี้ว ดท่ีั2ัการใช้
งบประมาณ 

 I7ัท่านรู้เกี่ยวก บแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีัของหนว่ยงานของท่านัมากนอ้ยเพียงใด 
  I8ัหน่วยงานของท่านัใช้จ่ายงบประมาณัโดย
ค านึงถึงประเด็นด งต่อไปนี้ัมากนอ้ยเพียงใด 
  I11ัหน่วยงานของท่านัมีการจ ดซื้อจ ดจ้าง/การ
จ ดหาพ สด ัและการตรวจร บพ สด ในล กษณะ
ด งต่อไปนี้ัมากน้อยเพยีงใด 
  I12 หน่วยงานของท่านัเปิดโอกาสให้ท่านัมีส่วน
ร่วมัในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณัตาม
ประเด็นด งต่อไปนี้ัมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 

62.87 
 
84.82 

 
88.12 

 
 

79.71 

ตั วชี้ว ดท่ีั4ัการใช้
ทร พย์สินของราชการัั 

I20 ข ้นตอนการขออน ญาตเพื่อยืมทร พย์สินของ
ราชการัไปใช้ปฏิบ ติงานในหน่วยงานของท่านัมี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทร พย์สินของราชการัไป
ใช้ปฏิบ ติงานับ คลากรในหน่วยงานของท่านัมี
การขออน ญาตอย่างถูกต้องัมากน้อยเพียงใด 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบ ติของหน่วยงานของท่านั
เกี่ยวก บการใช้ทร พย์สินของราชการท่ีถูกต้องั
มากน้อยเพียงใด 
I24 หน่วยงานของท่านัมีการก าก บดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทร พย์สินของราชการัเพื่อป้องก น
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนต วักล ่มัหรือพวก
พ้องัมากน้อยเพียงใด 
 

77.37 
 
 
82.92 
 
 
69.63 
 
 
84.53 

ต วชี้ว ดท่ีั9 การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 

 O1ัโครงสร้าง 
 O17 E-Service 
 O29ัแนวปฏิบ ติการจ ดการเรื่องรอ้งเรียน 
ัการท จริตและประพฤติมิชอบ 
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

0.00 



ผลการประเมินข้างตั้นัชัี้ให้เห็นว่าัสัิ่งทัี่ควรพั ฒนาเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบัไดั้คะแนนดัีขึ้นั
คัือัจากเป้าหมายั“การประเมินค ณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคร ฐั( ITA) ประจ าปีั
2564” ท่ีก าหนดให้หน่วยงานท่ีเข้าร บการประเมินร้อยละั80ัจะต้องมีผลคะแนนั85ัคะแนนขึ้นไปัภายในปีั
2565ัพบว่าัผลคะแนนการประเมินค ณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคร ฐัประจ าปีั
2564ัจ านวนั89.1ัคะแนนัจากคะแนนเต็มั100ัคะแนนัโดยมีผลการประเมินระด บัA หมายถึงัหน่วยงาน
สามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วนัและมีแนวปฏิบ ติท่ีดีในการด าเนินการตามต วช้ีว ดและหล กเกณฑ์การประเมินั
ITA โดยมีบางส่วนท่ีต้องปร บปร งหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละั5 - 15ัของต วช้ีว ดหรือข้อค าถามท ้งหมดัด งน ้นั
หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพ ฒนาในจ ดท่ีย งคงเป็นปัญหาัโดยหากมีการวางแผนแก้ไขปร บปร ง
อย่างต่อเนื่องัคาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระด บการด าเนินงานตามหล กค ณธรรมและความโปร่งใสได้อย่าง
มีส มฤทธิผลัรวมถึงสามารถสร้างความเช่ือม ่นศร ทธาัสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ัไปัั
ท ้งนี้ัประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผยัหรือบริหารจ ดการให้ดียิ่งขึ้นัได้แก่ 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจ ดการความเส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการท จริตหรือ
ก่อให้เกิดการข ดก นระหว่างัผลประโยชน์ส่วนตนก บผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานั/ัเป็นกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการท่ีสอดคล้องก บมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจ ดการความเส่ียงตามข้อัO36 / เป็นการ
ด าเนินการในปีท่ีร บการประเมิน 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานัยกต วอย่างเช่นัร่วมวางแผนัร่วมด าเนินการัร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นัหรือ
ร่วมติดตามประเมินผลัเป็นต้นัและเป็นการด าเนินการในปีท่ีร บการประเมิน 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องัก บการท จริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานัโดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบ ติงานัยกต วอย่างเช่นัรายละเอียดัวิธีการท่ี
บ คคลภายนอกจะทาการร้องเรียนัรายละเอียดข ้นตอนหรือัวิธีการในการจ ดการต่อเรื่องร้องเรียนัส่วนงานท่ี
ร บผิดชอบัระยะเวลาัด าเนินการัเป็นต้นั 

- แสดงช่องทางท่ีบ คคลภายนอกสามารถขอร บบริการก บหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ัเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอร บบริการัโดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปย งช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หล กของ
หน่วยงาน 

- แสดงแผนผ งแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานัโดยควรแสดงต าแหน่งท่ีส าค ญัและการ
แบ่งส่วนงานภายในัเช่นัส าน กักองัศูนย์ัฝ่ายัส่วนักล ่มัเป็นต้นัในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นัควรแสดง
โครงสร้างท่ีครอบคล มท ้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า 

- ส่งเสริมการประชาส มพ นธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวก บแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน
มากขึ้น 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวก บแนวปฏิบ ติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทร พย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 
- เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวก บข ้นตอนการขออน ญาตเพื่อยืมทร พย์สินของราชการัไปใช้ปฏิบ ติงานใน

หน่วยงานของท่าน 
- เพิ่มมาตรการก าก บติดตามการท างานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมาัไม่

ปิดบ งหรือบิดเบือนข้อมูล 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านัเปิดโอกาสให้ท่านัมีส่วนร่วมัในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณัโดย

เพิ่มการให้สอบถามัท กท้วงัร้องเรียน 
- ส่งเสริมการท างานท่ีค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหล ก 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรร บทราบอย่างช ดเจนมากขึ้น 
- เพิ่มการก าก บติดตามัถ้ามีการขอยืมทร พย์สินของราชการัไปใช้ปฏิบ ติงานับ คลากรในหน่วยงานของท่านั

ต้องมีการขออน ญาตอย่างถูกต้อง 
 
 



- แก้ไขปัญหาการท จริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจ ง 
- เพิ่มการปร บปร งวิธีการและัข ้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- เพิ่มมาตรการก าก บดูแลและตรวจสอบัการใช้ทร พย์สินของราชการั เพื่อป้องก นไม่ให้มีการน าไปใช้

ประโยชน์ส่วนต วักล ่มัหรือพวกพ้อง 
- เปิดโอกาสให้ผู้ร บบริการัผู้มาติดต่อัหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียัเข้าไปมีส่วนร่วมในการปร บปร งพ ฒนาการ

ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- เพิ่มกลไกก าก บให้หน่วยงานของท่านัใช้จ่ายงบประมาณัโดยค านึงถึงความค ้มค่าัและไม่บิดเบือน

ว ตถ ประสงค์ท่ีต ้งไว้ 
 

 6. มาตรการเพ  ่อขับเคล อ่นการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร ่งใสภายในหน ่วยงานให้ด ีขึ้น ปีงบประมาณ 2565 
มาตรการ ขั้นตอนหร  อว ิธ ีการปฏิบัติ ผูร้ ับผิดชอบ    ระยะเวลา 

   ด าเนนิการ 
การกำกบัต ิดตาม 

มีแนวทางการปฏิบ ติ
เ กี่ ย ว ก บ ก า ร ใ ช้
ทร พย์สินของราชการท่ี
ถูกต้อง 

จั ดทำแนวทางปฏัิบ ตัิเกี่ยวก บการ 
ใชั้ทรั พย์สัินของราชการทัี่ถกูตั้อง 

ััััสำนั กปลั ด/ 
ััักองคลั ง 

ัม.ค. – มี.ค.65  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานั
ความก้าวหนั้าและั
สรั ปผลัณั31ั
มีนาคมั2565 

ให้ความรู้เกี่ยวก บการ 
ป้องก นผลประโยชนั์
ทั บัซั้อน 

ฝัึกอบรมหรัือประชั มพนั กงาน 
เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวก บั
ผลประโยชนั์ทั บซ้อน 

ััััสำนั กปลั ด ัม.ค. – มี.ค.65 

ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคั ณธรรมและั
ความโปรั่ง ใสในการั
ด า เ นิ น ง า น ข อ งั
ห น ั่ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐั
(ITA) 

รณรงคั์ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคั ณธรรมและความั
โปร่งใสในการดำเนินงานของั
หนั่วยงานภาครั ฐผั่านส่ือสั งคมั
ออนไลนั์หรือสัื่อสารสนเทศของั
หนั่วยงาน 

ััััสำนั กปลั ด ัม.ค. – มี.ค.65 

การจั ดทำประกาศข้อ 
ปฏัิบ ตัิในการขอยืม 
ท ร ั พ ย์ ข อ ง ท า ง
ราชการัไปใชั้ในการ
ปฏิบั ตัิงาน 

จั ดทำประกาศข้อปฏิบั ตัิในการขอ 
ยืมทรั พย์สัินของทางราชการไปใช้ 
ในการปฏิบั ตัิงานให้บั คคลภายในั
และภายนอกหนั่วยงานทราบให้ั
ชั ดเจน 

ัััสำนั กปลั ด/ 
ััักองคลั ง 

ัม.ค. – มี.ค. 65 

การปร บปรั งระบบการ 
ทำงาน 

จั ดทำมาตรการลดข ้นตอนในการ 
ให้บรัิการัเชั่นัการให้บรัิการัณั
จั ดัเดัียวั(One stop service) 

ััััสำนั กปลั ด ัม.ค. – มี.ค. 65 

ชั่องทางแจั้งเรื่อง 
รั้องเรียนการทั จรัิตเปั็น 
การเฉพาะผั่านทางั
เ ว็ บ ไ ซ ต ั์ข อ ง
หนั่วยงาน 

จั ดให้มัีชั่องทางแจั้งเรื่องรั้องเรียน 
การทั จรัิตเปั็นการเฉพาะผั่านทาง 
เวบ็ไซตั์ของหนั่วยงาน 

ััััสำนั กปลั ด ัม.ค. – มี.ค. 65 

การตรวจสอบและการ 
ตั่ออาย เว็บไซตั์ของ 
หนั่วยงานให้สามารถ
ใช้ังานไดั้ 

ตรวจสอบและปร บปร งเวบ็ไซด์ 
ของหนั่วยงานให้เป็นปจัจั บ น 

ััััสำนั กปลั ด ัม.ค. – มี.ค. 65 



 

มาตรการ ขั้นตอนหร  อว ิธ ีการปฏิบัติ   ผูร้ ับผิดชอบ    ระยะเวลา 
 ด าเนนิการ 

การกำกบัต ิดตาม 

หลั กเกณฑ์การบริหาร 
และพั ฒนาทรั พยากร 
บ คคล 

จั ดทำประกาศหลั กเกณฑ์การ 
บริหารและพั ฒนาทรั พยากร 
บ คคลดั้านการสรรหาและการ 
คั ดเลัือกบ คลากรัการบรรจั และั
แตั่งตั ้ง บ คลากรัการพั ฒนาั
บ คลากรการประเมินผลการั
ปฏัิบ ตัิงานบ คลากรการให้ค ณ
โทษัและการสรั้างขว ญก าลั งใจ 

ัััััสำนั กปลั ด ัม.ค. – มี.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานั
ความก้าวหนั้าและั
สรั ปผลัณั31ั
มีนาคมั2565 

E- Servicr เพิ่มชั่องทางการบริการแบบ 
E- Servicr ผั่านทางเว็บไซตั์ของั
หนั่วยงาน 

สำนั กปลั ด ัม.ค. – มี.ค. 65 

การดำเนินงาน -จั ดทำข ้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏัิบ ตัิงาน/การให้บรัิการอย่าง 
ชั ดเจน 
-สรั้างจัิตสำนัึกให้แก่พนั กงานในั
ห น ั่ว ย ง า น ั ใ ห้ บ ร ัิก า ร ต่ อั
ผัู้รั บบรัิการหรือผัู้มาตดตั่ออย่างั
เทั่าเทัียมก นไม่เลัือกปฏิบั ติ 
-ให้ขั้อมูลมารั บริการหรือผัู้มา 
ตัิดตั่ออย่างเทั่าเทัียมก นไม่เลัือกั
ปฏัิบ ตัิ 

ัััััสำนั กปลั ด 
ััััักองคลั ง 
ััััักองชั่าง 
ัักองการศัึกษาฯ 

ม.ค. – มี.ค.65 

การใชั้อ านาจ สรั้างการรั บรู้ของบ คลากรภายใน 
หนั่วยงานตั่อการใชั้อ านาจของั
ผัู้บ ง ค ั บบ ั ญ ชา ั ใน ปร ะ เ ด ั็นั
เกี่ยวก บการมอบหมายงานัการั
ประเมินผลัการปฏิบั ตัิงานัการั
คั ดเลัือกบ คลากรเพื่อให้สัิทธิั
ประโยชนั์ตั่างๆอย่างเปั็นธรรมั
และไม่เลัือกปฏบิั ติ 

ััััสำนั กปลั ด ัม.ค. – มี.ค.65 

การเผยแพรั่ข้อมูล 
ข่าวสาร 

เผยแพรั่ผลงานหรือข้อมูลทาง 
สาธารณชนการรั บทราบอยา่ง 
ชั ดเจนัการเผยแพรั่ข้อมูลเข้าถึงั
ไดั้งั่ายไม่ซั บซ้อนและมีชั่องทางั
หลากหลายัสรั้างการรั บรู้ให้ผัู้มา
ตัิดตั่อหรือัผัู้รั บบรัิการสามารถ
แ สด ง ค ว า ม ั ค ัิด เ ห ั็น ั ต ิช มั
ร ั้อ ง เรี ยนตั่อการ ัทั จร ัิตของ
เจั้าหนั้าทัี่ในหนั่วยงานัได้ 

ััััสำนั กปลั ด ัม.ค. – มี.ค.65 

 
 


