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รายงานการวิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นการยกระดับการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไป
ตามกรอบในการพัฒนาและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม  ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน  มีขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
อย่างชัดเจน  การรับสินบน  หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์   
ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านใน
ภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 60.34 คะแนน อยู่ในระดับ D 
 เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัดแล้วพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่                         
ได้คะแนนรวม 86.04 คะแนน  รองลงมาคือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนนรวม 83.36 คะแนน 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจได้คะแนนรวม 80.70 คะแนน  ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงานได้คะแนนรวม 77.83 
คะแนน  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างานได้คะแนนรวม 77.11 คะแนน  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้คะแนน
รวม 76.78 คะแนน ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนนรวม 74.73 คะแนน ตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้คะแนนรวม 71.23 คะแนน ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนรวม 65.78 คะแนน  
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนรวม 0.00 คะแนน 
 สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน ได้คะแนนรวมสูงสุด ถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
ส่วนตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง อย่างยิ่ง 
เนื่องจากได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 0.00  
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3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พิจารณาจากคะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 85  จ านวน 1 ตัวชี้วัด  คือ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนรวมเท่ากับ 86.04 คะแนน  ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือการด าเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ องค์กรจะมุ่งเน้น พัฒนาและให้ความส าคัญใน
เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมกัน 

 3.2 จุดที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 พิจารณาจากคะแนนที่ได้รับต่ ากว่าร้อยละ 85  จ านวน 9 
ตัวช้ีวัด  คือ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนรวม 83.36 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านในการจัดบริการสาธารณะ
ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าเป็นการให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด า เนินงานขององค์กร และข้อมูล 
ประชาชนควรได้รับทราบ รวมทั้งองค์กรได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ และสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านด้วย เพื่อสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนรวม 80.70 คะแนน  เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 (3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนรวม 77.83 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น  การเสียภาษี  การติดต่อเรื่องของเบี้ยยังชีพ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
การติดต่อขอบ้านเลขที่ การติดต่อด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และการจัดบริการสาธารณะต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงเจ้าหน้าที่มีการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ  การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม รวมทั้งไม่พบการถูกเจ้าหน้าที่ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งอ่ืน อาทิ การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการต่างๆ 
 (4) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนรวม 77.11 คะแนน  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านต่อ
การปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
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ทั้งการปฏิบัติงานของหน้าที่และกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึง
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านควรมีการปรับปรุงช่องทางเพ่ือการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านได้ดียิ่งขึ้น 
 (5) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนรวม 76.78 คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่างๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะเห็นว่าองค์กรควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสอบถาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรได้ 
 (6)  ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนรวม 74.73 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้ อ่ืน และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งองค์กรควรมีการจัดท าขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกมากยิ่งข้ึน และมีการก าหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น  
 (7) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนรวม 71.23 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของสถาบัน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานควรมีการทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หน่วยงานควรเผยแพร่
นโยบายและแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจน  เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับรู้
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ  
 (8) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนรวม 65.78 คะแนน เป็นคะแนนจากการเปิดเผย
ข้อมูลในการด าเนินงานต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่านใน 5 ประเด็น คือ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่  9.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 (9) ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนรวม 0.00 คะแนน เป็นคะแนนจากการเปิดเผย
ข้อมูลในการด าเนินงานต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่านใน 2 ประเด็น คือ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ าน ง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านจ าเป็นต้องท าความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง ปรับปรุง
และพัฒนาการน าข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านให้เป็นปัจจุบัน 
ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานเพื่อป้องกันและลดมิให้เกิดการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน 

4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน 
 4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้คะแนนจากการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เท่ากับ 77.84 บ่งชี้ให้เห็น
ว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  
 อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน  คือ 

(1)  ควรปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 
(2)  การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(3)  เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
(4)  จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ

คุม้ครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ  

 4.2 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้คะแนนจากการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT) เท่ากับ  79.43  
บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน EIT หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการท างาน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวม
ไปถึงมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้
ดีขึ้นแล้ว และยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  
 4.3 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้คะแนนจากการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เท่ากับ 32.89   
บ่งชี้ให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงาน ดังนี้ 
 -หน่วยงานต้องแสดงถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีมีเนื้อหาหรือ
รายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563  
 -หน่วยงานควรแนบ link เพ่ือเชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงานผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
  -หน่วยงานต้องแสดงถึงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่ภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง 
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
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5. รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้    

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ
การทุจริตภายในหน่วยงาน  

1.มกีารประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า รทุ จ ริ ต ข อ ง
หน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มี เลย และ
จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร
ภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้า
ระวั งตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึ งการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
2.จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

ส านักปลดั 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 จัดท ามาตรการ/คู่มือ
แนวปฏิบัติในการเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอนย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน 
ควรให้ส านักปลัด
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการดังกล่าว
ของหน่วยงาน 

2.การเข้าถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Line เป็นต้น 
ท้ังนี้ต้องสามารถเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ปรับปรุงระบบเครือข่าย Facebook, 
Line เพื่อให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์
หน่วยงาน 

ส านักปลดั 
(งานประชาสัมพันธ์) 

ม.ค.64-เม.ย.64 เชื่อมโยงระบบเครือข่าย 
Facebook, Line เพื่อให้
เชื่อมโยงกับเว็บไซต์
หน่วยงาน 

ควรติดตั้งระบบ
เครือข่าย 
Facebook, Line ที่
หน้าเว็บไซต์ เพื่อ
ความสะดวกในการ
รับบริการ/การ
เข้าถึงของประชาชน 

3.จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีซ่ึงต้องเป็นข้อมูลใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ และรอบ
ปีงบประมาณ (12 เดือน) 

หน่วยงานต้องจัดท าแผนการ
ด าเนินงานแสดงถึงความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีมีเนื้อหาหรือรายละเอยีด
ความก้าวหนา้ เช่น ความก้าวหนา้การ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูล
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกและรอบ
ของปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) 

ส านักปลดั 
(งานนโยบายและแผน) 

มี.ค.64/ก.ย.64 
(จัดท า 2 รอบ/ปีฯ) 

จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

บันทึกรายงานผล
การด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ  
และลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 

4.การรับบริการผ่าน
ช่องทางช่องทางออนไลน์ 
เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแกผู่้ขอรับบริการ 

การรับบริการผ่านชอ่งทางที่
บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
ตามอ านาจหน้าทีภ่ารกจิของ
หน่วยงานผา่นช่องทางออนไลน์ 
facebook /Line  
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก ่
ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าถึงหรือ
เช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

ส านักปลดั 
(งานประชาสัมพันธ์) 

ม.ค.64-เม.ย.64 ประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็น/ขอรับ
บริการแจ้งเรื่องร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ ผ่าน 
Facebook หรือ 
แอดไลน์ Line หรือบน
เว็บบอร์ดอบต.ช่องด่าน 

ควรติดตั้งระบบ
เครือข่าย 
Facebook, Line 
ท่ีหน้าเว็บไซต์ เพื่อ
ความสะดวกใน
การรับบริการ/การ
เข้าถึงของ
ประชาชน 



๗ 

 

 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

5.การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล     

-หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี เช่น การวางแผนก าลังคน การ
สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิ จ ขอ งหน่ ว ยง าน  ก ารพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็น
ต้น เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับ
กับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่
อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
-หน่วยงานแสดงมาเฉพาะหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลฯ หน่วยงานต้องแสดงถึง
หลั ก เ กณ ฑ์ก ารบริ ห า รแ ละพัฒน า
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร  
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร  
3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
4.หลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ปร ะ เ มิ น ผลก า ร
ปฏิบัติงานบุคลากร  
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการ
ส ร้ า ง ข วั ญ ก า ลั ง ใ จ  ทั้ ง นี้ ต้ อ ง เ ป็ น
หลักเกณฑ์ที่ ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
ประจ าปี 

ส านักปลดั 
(งานการเจ้าหนา้ที่) 

ต.ค.63-ก.ย.64 จัดท าประกาศนโยบาย
การบริหารทรัพยากร
บุคคล แสดงถึงเนื้อหา
หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

บันทึกรายงานผล
การด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ  
และลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 

6.แจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

-หน่ วยงานจั ดท าช่อ งทางแจ้ ง เรื่ อ ง
ร้อง เรี ยนการทุจริต  ซ่ึงจะต้ อง เ ป็น
ช่องทางที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้
แ จ้ ง ใ ห้ เ ป็ น ค ว า ม ลั บ  แ ล ะ ค ว ร มี
ผู้รับผิดชอบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตควรมีความ
สอดคล้องต่อเนื่องกับแนวปฏิบัติจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตทีได้ก าหนดไว้ 
 -จัดท าข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานประจ า ปีแสดงข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็น
ต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มี
เรื่องร้องเรียน) 
-แสดงการด าเนนิการหรอืกจิกรรมที่
แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีสว่นได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกจิของหน่วยงาน เชน่ รว่มวางแผน 
ร่วมด าเนนิการ รว่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรอืรว่มติดตามประเมนิผล  
 

ส านักปลดั 
(งานธุรการ) 

ต.ค.63-ก.ย.64 -หน่วยงานมีการจัดท า
ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต / 
มีการจัดท าสถิติเรื่อง
ร้องเรียน และมีกิจกรรม
ท่ีแสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น ร่วม
ร่วมจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นต้น 

บันทึกรายงานผล
การด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ  
และลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 



๘ 

 มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

7.เจตจ านงสุจริตเพื่อ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต 

- ห น่ ว ย ง า น ต้ อ ง แ ส ด ง ถึ ง เ นื้ อ ห า
เจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
-หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุด ณ ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญกับการปรับปรุ ง 
พัฒนา  และส่ ง เสริมหน่ วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 
-หน่วยงานแสดงถึงผลการประเมินความ
เสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ซ่ึงมีข้อมูลรายละเอียดของผล
การประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและ
การด าเนินการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เป็นต้น 
-หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรื อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก าร ขั ดกั น ร ะหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นกิจกรรม
หรือการด า เนินการที่ สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
-หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ให้ เจ้ าหน้าที่ ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิ บัติงานอย่าง ซ่ือสัตย์สุจริต อย่า ง
ชัดเจน  

ส านักปลดั 
(งานนโยบายและแผน) 

ต.ค.63-ก.ย.64 -หน่วยงานมีการจัดท า
ประกาศเจตจ านงสุจริต
เพื่อการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต 
-หน่วยงานมีการจัดท า
แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 

บันทึกรายงานผล
การด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ
และลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 

8.จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

-หน่วยงานแสดงแผนปฏิ บัติการที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมประจ าปี ซ่ึงมีรายละเอียดของ
แ ผ น ฯ  เ ช่ น  โ ค ร ง ก า ร  กิ จ ก ร ร ม 
งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
-หน่วยงานแสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน
แ ร ก แ ล ะ ร อ บ  1 2  เ ดื อ น ข อ ง
ปีงบประมาณ ซ่ึงมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ร า ยละ เ อี ย ด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน  
-หน่วยงานแสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย  

ส านักปลดั 
(งานนโยบายและแผน) 

ต.ค.63-ก.ย.64 -หน่วยงานมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน
และมีการรายงานผล
การก ากับติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 
และจะด าเนินการใน
รอบ 12 เดือน ภายใน
เดือนกันยายน 2564 

บันทึกรายงานผล
การด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ
และลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 



๙ 

 

 
 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

9.มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

-หน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปี ซ่ึงมีข้อมูลรายละเอียดการ
วิ เ ค ร า ะ ห์  เ ช่ น  ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ ป็ น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแกไ้ข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ ดี ขึ้ น  แนวทา งการน าผลกา ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
หน่วยงาน  
-หน่วยงานแสดงถึงผลการด าเนินการ
ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจ าปี ซ่ึงมีข้อมูลรายละเอียดการ
น ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ส านักปลดั 
(งานนโยบายและแผน) 

ต.ค.63-ก.ย.64 -หน่วยงานมีการจัดท า
มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 

บันทึกรายงานผล
การด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ
และลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 


