
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

………………………………………………………….. 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน พบว่า  มีผลคะแนน  
60.34 ระดับ D  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี ้
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่                                    86.04 คะแนน - ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT หน่วยงานควรพัฒนา

ตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะในประเด็น
เกี่ยวกับการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท าให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ัง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน  
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร                           83.36 คะแนน 
3.การใช้อ านาจ                                        80.70 คะแนน 
4.คุณภาพการด าเนินงาน                            77.83 คะแนน 
5.การปรับปรุงการท างาน                            77.11 คะแนน 
6.การใช้งบประมาณ                                  76.78 คะแนน 
7.การใช้ทรัพย์สินของราชการ                       74.73 คะแนน 
8.การแก้ไขปัญหาการทุจริต                         71.23 คะแนน 
9.การเปิดเผยข้อมูล                                   65.78 คะแนน 
10.การป้องกันการทุจริต                               0.00 คะแนน 



-การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
พบว่ามีผลคะแนนรวม EIT  เท่ากับ  79.43  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน  
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด                                  72.39 คะแนน 

-ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT หน่วยงาน
ควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการ
ท างาน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุ งพัฒนาการด า เ นินงานเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการ ท้ัง น้ี นอกจาก
หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
ให้ดีขึ้นแล้ว และยังควรให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน  
กับผู้มาตดิต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทยีมกันมากน้อยเพียงใด                 71.85 คะแนน 
E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิการ 
/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปดิบังหรือบิดเบือนข้อมูล  
มากน้อยเพียงใด                                                              72.16 คะแนน 
E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน 
ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังตอ่ไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่                                             100    คะแนน 
E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน ์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด                  72.77 คะแนน 

E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มลีักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด                                                              74.92 คะแนน     

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน 
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด                               71.89 คะแนน     

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคดิเหน็เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่                                          99.69 คะแนน     

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล 
สงสัยเกีย่วกับการด าเนินงานได้อยา่งชัดเจน มากน้อยเพียงใด          71.22 คะแนน     

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทจุริต 
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม ่                                         99.07 คะแนน     

E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน/การให้บริการใหด้ขีึ้นมากน้อยเพียงใด                   71.78 คะแนน     

E12 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด                         71.34 คะแนน     

E13 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนินงาน 
/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่              99.04 คะแนน     

E14 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงพัฒนาการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด      71.44 คะแนน     
E15 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ  
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด                                71.96 คะแนน     

 
 
 



-การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
พบว่ามีผลคะแนนรวม OIT  เท่ากับ 32.89  ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ตัวช้ีวัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หน่วยงานต้องแสดงถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น ทั้งนี้ต้องสามารถ
เช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
O1  โครงสร้าง                                                       100 คะแนน 
O2  ข้อมูลผู้บริหาร                                                 100 คะแนน 
O3  อ านาจหน้าที ่                                                  100 คะแนน 
O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                 100 คะแนน                                                         
O5  ข้อมูลการติดต่อ                                               100 คะแนน 
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                           100 คะแนน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์                                            100 คะแนน 
การปฏสิัมพันธ์ข้อมูล 
O8  Q&A                                                            100 คะแนน 
O9  Social Network                                             0.00 คะแนน 
ตัวช้ีวัดย่อย 9.2 การบริหารงาน                                                             

 
- ควรจัดท า link เช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงานโดยตรง 
 -หน่วยงานต้องแสดงถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าปีมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 
-หน่วยงานไม่แนบ link เพื่อเช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงาน 
-หน่วยงานต้องแสดงถึงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการตามอ านาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการสามารถ
เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

แผนการด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี                                     100 คะแนน 
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าป ี
        รอบ 6 เดือน                                                0.00 คะแนน 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี                         100 คะแนน 
การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิตัิงาน                          100 คะแนน 
การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                           100 คะแนน                                                     
O15 คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ                                  0.00 คะแนน                                                      
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ      0.00 คะแนน  
O17 E-Service                                                    0.00 คะแนน   
ตัวช้ีวัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ                                                             
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี                       100 คะแนน 
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  
       รอบ 6 เดือน                                                  100 คะแนน 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี               100 คะแนน 
การจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
O21 แผนการจัดซื้อจดัจ้างหรือแผนการจดัหาพัสดุ            100 คะแนน 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุ                         
                                                                         100 คะแนน 
O23 สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพสัดุรายเดือน   100 คะแนน 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจดัหาพัสดุประจ าปี  
                                                                         100 คะแนน 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ตัวช้ีวัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                            -หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563 เช่น การวางแผนก าลังคน การ
สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไป
ตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามข้อ O25 
-หน่วยงานแสดงมาเฉพาะหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ หน่วยงาน
ต้องแสดงถึงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้  
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานบุคลากร 5.
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ ทั้งนี้ต้อง
เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
O25 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล                       100 คะแนน 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    0.00 คะแนน 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      0.00 คะแนน 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี                                    
                                                                         100 คะแนน 

ตัวช้ีวัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส                                                            -หน่วยงานจะต้องจัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
ซ่ึงจะต้องเป็นช่องทางที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งให้เป็น
ความลับ และควรมีผู้รับผิดชอบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ควรมีความสอดคล้องต่อเนื่องกับแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตทีได้ก าหนดไว้ ซ่ึงจะต้องไม่เป็นช่องทางเดียวกันกับข้อ 
O32 
-หน่วยงานต้องแสดงถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 มี
ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง 
เร่ืองที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เร่ืองที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
-หน่วยงานต้องแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
จะต้องเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต           100 คะแนน 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต                      0.00 คะแนน 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรยีนการทุจริตประจ าปี          0.00 คะแนน 
การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                             100 คะแนน 
O33 การเปดิโอกาสใหเ้กิดการมสี่วนร่วม                       0.00 คะแนน 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต                                                           -ควรจัดท า link เช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงานโดยตรง  
- หน่วยงานต้องแสดงถึงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุด
คนปัจจุบันของหน่วยงาน 
-ควรจัดท า link เช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงานโดยตรง  
-หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในปี พ.ศ. 2563 
เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 
-ควรจัดท า link เช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงานโดยตรง  
-หน่วยงานแสดงถึงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ  

การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 
O34 เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร                                0.00 คะแนน 
O35 การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร                                 0.00 คะแนน 
การประเมินความเสีย่งเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี                0.00 คะแนน 
O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรติ          0.00 คะแนน 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร                           0.00 คะแนน 



 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตประจ าปี                0.00 คะแนน 
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ 
       ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน                               0.00 คะแนน 
O41 รายงานผลการด าเนินการปอ้งกันการทุจริตประจ าปี   0.00 คะแนน 
 

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2563 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เป็นต้น 
-ควรจัดท า link เช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงานโดยตรง  
-หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563เป็นกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อ
บริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ O36 
-ควรจัดท า link เช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงานโดยตรง  
-หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 
-ควรจัดท า link เช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงานโดยตรง  
-หน่วยงานต้องแสดงถึงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 มี
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
-ควรจัดท า link เช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงานโดยตรง  
-หน่วยงานต้องแสดงถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2563 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด า เนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
-ควรจัดท า link เช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงานโดยตรง  
-หน่วยงานต้องแสดงถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตปี พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต                                                           -ควรจัดท า link เช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงานโดยตรง  
-หน่วยงานต้องแสดงถึงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 
พ.ศ. 2562 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน 
-ควรจัดท า link เช่ือมสู่ข้อมูลที่รายงานโดยตรง  
-หน่วยงานต้องแสดงถึงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2563 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
                                                                         100 คะแนน 
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงาน                                                    0.00 คะแนน 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จากการประชุมร่วมกันภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน  ดังนี้       

   

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน  

1.มีการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  
ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบ
การทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการ
น าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
2.จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ส านักปลดั 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหาร
และส่วนราชการภายใน
องค์กรทราบ  

2.การเข้าถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Line เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องสามารถเช่ือมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

ปรับปรุงระบบเครือข่าย Facebook, 
Line เพื่อให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์
หน่วยงาน 

ส านักปลดั 
(งานประชาสัมพันธ์) 

ม.ค.64-เม.ย.64 บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหาร
และส่วนราชการภายใน
องค์กรทราบ  

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

หน่วยงานต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน
แสดงถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนด าเนินงานประจ าปีมีเนื้อหา
หรือรายละเอยีดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหนา้การด าเนินการ 
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอยีด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกและรอบของปีงบประมาณ  
(รอบ 12 เดือน) 

ส านักปลดั 
(งานนโยบายและแผน) 

ม.ีค.64/ก.ย.64 บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหาร
ทราบ และลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 

4.การรับบริการผ่านช่องทาง
ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับ
บริการ 

การรับบริการผ่านชอ่งทางที่
บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
ตามอ านาจหน้าทีภ่ารกจิของหนว่ยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ facebook /Line  
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก ่
ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าถึงหรือ
เช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

ส านักปลดั 
(งานประชาสัมพันธ์) 

ม.ค.64-เม.ย.64 ผู้ขอรับบริการสามารถ
เข้าถึงหรือเช่ือมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงาน 

 



 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

5.การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล     

-หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล 
ประจ าปี เช่น การวางแผนก าลังคน การสรร
หาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น เป็นการด าเนินการที่มี
ความสอดรับกับน โยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน หรือเป็นไป
ตามกิจกรรมทีอ่ยู่ภายใต้นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
-หน่วยงานแสดงมาเฉพาะหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลฯ หน่วยงานต้องแสดงถึ ง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้  
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร  
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร  
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสรา้ง
ขวัญก าลังใจ ทั้งนี้ต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานประจ าปี 

ส านักปลดั 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

ต.ค.63-ก.ย.64 บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหาร
ทราบและลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 

6.แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต -หน่วยงานจัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต ซึ่งจะต้องเป็นช่องทางที่สามารถ
เก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งให้เป็นความลับ 
และควรมีผู้รับผิดชอบการรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตควรมี
ความสอดคล้องต่อเนื่องกับแนวปฏิบัติ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตทีได้ก าหนด
ไว้ 
 -จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
ห น่ ว ย ง า น ป ร ะ จ า ปี แ ส ด ง ข้ อ มู ล
ความก้าวหน้าการจัดการเรือ่งรอ้งเรียน เช่น 
จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณี
ไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
-แสดงการด าเนนิการหรอืกจิกรรมทีแ่สดง
ถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียได้มี
ส่วนรว่มในการด าเนนิงานตามภารกจิของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน รว่มด าเนนิการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมนิผล  
 

ส านักปลดั 
(งานธุรการ) 

ต.ค.63-ก.ย.64 บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหาร
ทราบและลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 

 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

7.เจตจ านงสุจริตเพื่อด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต 

- หน่วยงานต้องแสดงถึงเนื้อหาเจตนารมณ์
หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
-หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่ แสดงถึ งการมีส่วนร่ วมของ
ผู้บริหารสูงสุด ณ ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส 
-หน่วยงานแสดงถึงผลการประเมินความ
เสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้ าที่ ที่ อ าจก่ อ ใ ห้ เกิ ดการทุ จริ ตหรื อ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่ วนตนกับผลประโยชน์ส่ วนรวมของ
หน่วยงาน ซ่ึงมีข้อมูลรายละเอียดของผล
การประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เป็นต้น 
-หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่ อ าจก่ อ ใ ห้ เ กิ ดก า รทุ จ ริ ตหรื อ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่ วนตนกับผลประโยชน์ส่ วนรวมของ
หน่ ว ยง าน  ซ่ึ ง เ ป็นกิ จ ก ร รมหรื อ ก าร
ด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรอืการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
-หน่วยงานต้องแสดงถึงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สจุรติ 
อย่างชัดเจน  

ส านักปลดั 
(งานนโยบายและแผน) 

ต.ค.63-ก.ย.64 บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหาร
ทราบและลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 

8.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

-หน่ ว ยง านแ สด งแผนปฏิ บั ติ ก า รที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ประจ าปี ซ่ึงมีรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 
-หน่วยงานแสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกและ
รอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ ซ่ึงมี
ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การ
ด า เนินการแต่ ละ โครงการ /กิ จกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน  
-หน่วยงานแสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น 
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

ส านักปลดั 
(งานนโยบายและแผน) 

ต.ค.63-ก.ย.64 บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหาร
ทราบและลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

9.มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจรติ
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
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไป 
สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
-หน่วยงานแสดงถึงผลการด าเนินการ
ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจ าปี 
ซ่ึงมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

ส านักปลดั 
(งานนโยบายและแผน) 

ต.ค.63-ก.ย.64 บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหาร
ทราบและลงเว็บไซต์
หน่วยงาน 

 


