
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก โทร 0-4493-8820 
ท่ี    สป /2565                                    วันที่  11  มกราคม  2565 
เร่ือง  รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
        ภำครัฐ ในปี พ.ศ.2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

 ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักง่ำน 
ป.ป.ช.) ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2563 เรื่อง ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้
พัฒนำเครื่องมือประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยได้
ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 แล้ว นั้น 

 กำรนี้ ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก จึงขอรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ.2564 ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลด่ำนนอกให้ท่ำนทรำบ รำยละเอียดปรำกฏตำมกำรวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ.2564 ท่ีแนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
            
                                    (ลงช่ือ)                   

           (นำงกนกลักษณ์  แดดขุนทด) 
                            หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 

ควำมเห็นของรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก.................................................................................... 

 

         (ลงช่ือ)......................................................... 
(นำงสำววนิดำ  ถีสูงเนิน) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก.........................................................................................            

            (ลงช่ือ)     
 (นำยส ำรำญ  พินิจ)  

 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
 

ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก.......................................................................................            

 
(ลงช่ือ)………………………………………… 

(นำยสุทิน  โสงขุนทด) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ มี เจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้อนถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) 
การใช้ งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพ การด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) 
การรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ
งานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย  
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ 
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์ เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  

ได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรม
และความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)”  

ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก 
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการ ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้า รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลด่านนอกมีรายละเอียดดังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 72.95 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ C  การะประเมินรายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัด 
ดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน  (ร้อยละ  )  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 

    1.การปฏิบัติหน้าท่ี 91.95 

    2. การใช้งบประมาณ 79.38 

    3. การใช้อ านาจ 85.98 

    4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 83.72 

    5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81.79 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

    6.คุณภาพการด าเนินงาน 94.04 

    7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 95.36 

    8 . การปรับปรุงการท างาน 91.23 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

    9.การเปิดเผยข้อมูล 78.83 

    10. การป้องกันการทุจริต 18.75 

 
 
 



 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ )จาก คณะที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผ่านระบบ ITA( 
หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ า ปี2564 จ า นวน 72.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ C หมายถึง หน่วยงานสามารถด า เนินการได้สอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ การประเมิน 
ITAค่อนข้างมาก อย่างไรก็ ดี มีประเด็นส าคัญท่ีควรพิจารณาเพื่อน า ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอีกราวร้อยละ 
25-35 ของตัวชี้วัดหรือข้อค า ถามท้ังหมด หน่วยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขในจุดท่ีเป็นปัญหาซึ่งจะท า ให้สามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวม
เพื่อน า ไปสู่การด า เนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ คาดหมายว่าหากหน่วยงานมีการ
วางแผนการด า เนินงานและจัดการความเส่ียงท่ีดีล่วงหน้า ภายใต้ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของประชาคม
ภายในหน่วยงาน จะน ามาสู่ความเช่ือมั่นศรัทธาแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไปโดยประเด็นท่ีควรมีการ
เปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นได้แก่ 
- แสดงผลการด า เนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการน า มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นการด า เนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีท่ี
ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้อง
แก้ ไขโดยเร่งด่วนท่ีมีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน า ผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
-แสดงผลการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโดยมีข้อมูลรายละเอี ยดสรุปผลการด า เนินการ 
ยกตัวอย่างเช่นผลการด า เนินการโครงการหรือกจิกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
- แสดงความก้าวหน้าในการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกั นการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดความ 
ก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การด า เนินการแต่ละโครงการกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้
ด า เนินงานเป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีท่ีรับการประเมิน 
- แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่นโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด า เนิน
การ เป็นต้นและเป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีท่ีรับการประเมิน 
-แสดงการด า เนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการด า เนินการในปีท่ีรับ
การประเมิน 
- แสดงการด า เนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการด า เนิน
การหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด า เนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน ์โดยแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการ 
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ท้ังนี้ สามารถเข้าถึงหรือ
เช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 



- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างยกตัวอย่างเช่น 
งานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงนิท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายช่ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปเลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน การ
ซื้อหรือจ้างเป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีท่ีรับการประเมิน 
 

รายงานรายละเอียดผลการประเมนิ ประจ า ปีงบประมาณ 2564 

 
 



 



 



 
 
 



 
 
 



 

 
 



 



 
 



 



 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



  



  



๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4  มี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.1จุดแข็ง )ตัวชีวั้ดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐( จ านวน 4  ตัวขี้วัด คือ 
(1) ตัวช้ีจัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.36  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
ต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ 
ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการด า เนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชน ท่ีควรรับทราบ รวมท้ังการจัดให้มีช่องทางให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ 
นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มี ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ตัวช้ีวัดท่ี ๖ คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.04 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อคุณภาพ การด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวช้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมี
ความเช่ือมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่ เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน แต่ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับช้อน อีกท้ังควรมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการด าเนินการ 

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙1.95 เป็น
คะแนน จากบุคลากรภายในหน่วยงานมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง มี
ความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามข้ันตอน/ระยะเวลาท่ีก าหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติหน้าท่ี
มุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม   

(4) ตัวชี้จัดท่ี ๘ การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.23  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการ
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

 
 
 
 
 



๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา )ตัวชี้วัดที่ไต้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ ๙๐ ( จ านวน 8 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้จัดท่ี ๓ การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.98เป็นคะแนนจาก 

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็น ท่ีเกี่ยวช้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากร
ภายในหน่วยงานมิความเช่ือมั่น ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(2) ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
83.72 เป็นคะแนนจากการประเมินการบุคลากรในหน่วยงาน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ  ไป
เป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด  ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  การขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน  บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้  โดยไม่ได้อนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงาน  การรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  กลุ่ม  
หรือพวกพ้อง 

(3 ) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ81.79 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวช้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน ได้มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

(4) ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.38  เป็น
คะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การ
เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญ กับ
การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้  

(5) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนประเมินร้อยละ78.83เป็นการประเมนิ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 5 ประเด็น ดังนี้  
1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ  
3. การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ  
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  



- ผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนต่ า  เป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการด าเนินงานของหนว่ยงาน ผู้ประเมิน เป็น
บุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย ผ่านเว็บไซต์ มีการเปิดเผย
ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน ได้คะแนนค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นประเด็นท่ีต้องแก้ไข ได้แก่ การบริหารงาน ซึ่งมี
สาเหตุมากจาก การด าเนินงานตามแผนงาน ในบางครั้งผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีการเก็บข้อมูล การรวบรวม
ข้อมูล และสรุปการให้บริการ ในทุกแผนงาน ท าให้ข้อมูลเอกสารท่ีเผยแพร่ไม่ครบถ้วน จึงได้คะแนน
ต่ า จึงต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป  

(5) ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75 
เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงค์สุจริตของ ผู้บรหิาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และ (๒) 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและ
ป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นช้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ท่ี
จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
1.ต้องเพิ่มข้อมูลโครงสร้างลักษณะแผนผัง ต าแหน่งส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นโดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2.ต้องแสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุก ๆ เดือน โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
3.ควรแสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในรอบปีนั้น ๆ ให้ชัดเจน 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
4.ต้องแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย 6 เดือนแรก 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
5.ต้องแสดงผลการด าเนินการหรือการจัดกิจกรรมท่ีมีผู้มีส่วนได้เสียกับ อปท เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
และต้องเป็นข้อมูลการด าเนินการในปีงบ 2564 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
     จัดให้มีการให้ความความรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของหน่วยงานและเปิด
โอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน มี
ส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 

1.มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรทราบ 
2.จัดท ารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ 
3.ส่งเสริมมาตรการในการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณตาม พรบ.จัดซื่อ จัด
ซื่อจัดจ้าง 
4.รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้บุคลากรทุก
ส านัก/กองได้รับทราบเป็นราย
ไตรมาส 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล 
ณ 31 
มีนาคม 
2565 

จัดให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณฯ 
พร้อมท้ังรายงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
บุคลากรทุก
ส านัก/กองทราบ
ในการประชุม
ประจ าเดือน 
พร้อมท้ัง
ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเวปไซด์
หน่วยงาน 

ตัวขี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ 
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้องและ
ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้
รับทราบและน าไปปฏิบัติรวมถึง
หน่วยงานจะต้องมีการ ก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ 
ราชการของหน่วยงานด้วย 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการท่ี
ถูกต้อง 
1.แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียน/
ค าส่ังโดยเคร่งครัด 
2.การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ค านึงประโยชน์ของ
การราชการเป็นหลัก 
3.การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
4.ร่วมกันช่วยดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
5.ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
ต้องก ากับดูแล ให้ค าแนะน า
เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล 
ณ 31 
มีนาคม 
2565 

จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 



มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
     มีการเผยแพร่ผลงาน หรือ 
ข้อมูลท่ีสาธารณะควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และ
มีช่องทางท่ีหลากหลาย เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินงาน การบริการให้เกิด
ความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขัน้ตอนการท างานให้ดีขึ้น เกี่ยวกับ
การด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และ
ให้บริการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

1.ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ท่ีดี
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกคน 
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
3.ฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าท่ีในหลักสูตร
ตามสายงานของตน 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล 
ณ 31 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
ทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานและ 
ทบทวนปรับปรุง 
คู่มือมาตรฐาน
การให้แก่
พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีใน
หลักสูตรสายงาน
ของตน 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 
     การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
เรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 
หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการ
ส่ือสารในเรื่องผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชน
ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่ง
ค าติชม หรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน การให้บริการและมี
การช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัย
ได้หลายช่องทาง นอกจากนี้ ยังควร
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานด้วย ซึ่ง สะท้อนถึงการ
ส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ปรับปรุงระบบส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
3.ตรวจสอบช่องทางการส่ือสาร
ให้ใช้การได้ทุกช่องทาง 
 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล 
ณ 31 
มีนาคม 
2565 

ปรับปรุงการ
ด าเนินการเวป
ไซต์โดยเพิ่มข้อมูล
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและหัวหน้า
ส่วนราชการให้
ครบถ้วนโดยเพิ่ม
ช่องทางการ
ติดต่อ 

 

 

 



มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 
     การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
เรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 
หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการ
ส่ือสารในเรื่องผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชน
ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่ง
ค าติชม หรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน การให้บริการและมี
การช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัย
ได้หลายช่องทาง นอกจากนี้ ยังควร
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานด้วย ซึ่ง สะท้อนถึงการ
ส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ปรับปรุงระบบส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
3.ตรวจสอบช่องทางการส่ือสาร
ให้ใช้การได้ทุกช่องทาง 
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ปรับปรุงการ
ด าเนินการเวป
ไซด์โดยเพิ่มข้อมูล
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและหัวหน้า
ส่วนราชการให้
ครบถ้วนโดยเพิ่ม
ช่องทางการ
ติดต่อ 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน 
        ปรับปรุงระบบการท างาน ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงาน
ของ เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวม
ไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดควรสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย 
 
 
 
 

1.ให้พนักงานส่วนต าบลเข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรสายงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ประชุมชักซ้อมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลต าบลใน
การประชุมประจ าเดือน 
3.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ให้ทุกส่วนได้รับทราบ 
4.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการประชาชน
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ปีงบประมาณ 
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จัดท าแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบใน
การปรับปรุงการ
ท างาน 



มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
       หน่วยงานควรแสดงข้อมูลการ
ด าเนินงานตามประเด็นทางเว็บไซต์
ของ อบต.ให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

1.ก าหนดผู้รับผิดชอบผู้ดูแล
ระบบให้ชัดเจน 
2.จัดสรรงบประมาณพัฒนา
ระบบเว็บไซต์/เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการดูแล ระบบ 
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จัดท าประกาศ
แต่งต้ังผู้ดูแลเวป
ไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านนอก  

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
      การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบใน 2 ประเด็น คือ 
(1)การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารการประเมินความเส่ียงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต 
(2)มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ซึ่งองค์กร
ควรมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น
การส่งเสริมและป้องกัน ท าให้
ผู้บริหารพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง 
เกิดความตระหนักในประเด็นการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอยู่
เสมอ และปรับปรุงมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต 

1.ก าหนดผู้รับผิดชอบผู้ดูแล
ระบบให้ชัดเจนจัดสรร
งบประมาณพัฒนาระบบเว็บไซต์/
เพิ่ม ศักยภาพบุคลากรในการ
ดูแล ระบบสารสนเทศและข้อมูล
ข่าวสาร 
2.แสดงข้อมูลการด าเนินงานทาง
เว็บไซต์ของ อบต.ให้ครบถ้วน
และเป็น ปัจจุบันเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความ
เส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร 
แผนป้องกันการทุจริต 
3.จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการ
ทุจริต อย่างต่อเนื่อง 
4.สร้างการรับรู้ให้ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการสามารถแสดงความ
คิดเห็นข้อร้องเรียนต่อการทุจริต
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้ 
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-จัดประชุมเรื่อง
การ ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของ หน่วยงาน
ของรัฐเมื่อวันท่ี 
15 มีนาคม 
2565  
-แสดงข้อมูลการ
ด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ทางหน้าเวปไซต์
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 


