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ค าน า 
  
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน เป็นหน่วยงานที่มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความส าคัญในการ
ผลักดันการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความ โปร่งใส เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ป้องกันปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปี 2563 เพ่ือน าข้อมูลผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 
รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความน่าเชื่อถือของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ในการเป็นหน่วยงาน
ที่มีธรรมาภิบาลในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดย การน าผลการการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์
ข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแล้วน ามาก าหนด เป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ประจ าปี 2564”    
  
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  
มีนาคม 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ปี 2563  

  
1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน  
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน เชิงบวกที่
ครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตั้งแต่การบริหารงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน ประเมิน 
“ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส รวมถึง ขั้นตอน และการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ใน
หน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกัน การทุจริตและ
ป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน เป็น หน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มี
คุณธรรม ทั้งในการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสังคม  
   ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเครื่องมือในการประเมิน ITA ออกเป็น 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บ ข้อมูลจาก
แต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  
   1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล จากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้ อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
    2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  
   3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบว่ามีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง 
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากเว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
 
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดระดับผลการประเมิน ITA แบ่งออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน  ระดับ 
95.00 - 100  AA 

85.00 – 94.99  A 
75.00 – 84.99  B 
65.00 – 74.99  C 
55.00 – 64.99  D 
50.00 -54.99  E 

0 – 49.99  F 
 

   ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
หน่วยงานภาครัฐ ว่าภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) 
 
2. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ปี 2563  
   ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  
โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ากับ 54.2 คะแนน ระดับผลการประเมิน: E 

 



ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ปี 2563  
จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 

 
ประเดน็การประเมิน IIT (การรบัรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน)  คะแนนที่ได ้

I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด 67.49 
I2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน 69.33 
I3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตวั พร้อม
รับผิด หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

70.58 

I4 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต 

96.83 

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ 96.03 
I6 บุคลากรในหน่วยงานมีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มี
การตอบ แทนในอนาคต 

94.44 

I7 ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 53.55 
I8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 71.06 
I9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 75.85 
I10 บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายท่ีเป็นเท็จ มากน้อยเพียงใด 90.10 
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้
ผูป้ระกอบการ รายใดรายหน่ึง 

75.10 

I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 52.81 
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 66.87 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 61.58 
I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม 63.44 
I16 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านท า ธุระส่วนตวัของผู้บังคับบัญชา 84.26 
I17 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านท า ในสิ่งท่ีไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 89.79 
I18 การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ไม่มีการซ้ือขายต าแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มพวกพ้อง 85.80 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 88.08 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก 66.95 
I21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 72.79 
I22 บุคลากรภายนอกมีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง 82.13 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 73.67 
I24 หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

62.59 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริต 65.15 
I26 หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต 92.56 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข 56.98 
I28 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 69.24 
I29 หน่วยงานของมีการนา ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างาน 64.39 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเรื่องได้ และมั่นใจว่า
จะ ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

54.16 

   
   ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 73.79 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมี
ค าถามที่ได้คะแนน ต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 22 ค าถาม 



ประเดน็การประเมิน EIT (การรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหนว่ยงาน) คะแนนที่ได ้
E1 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนด 86.18 
E2 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน 77.54 
E3 เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล 87.63 
E4 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน อนุมัติอนุญาต 98.75 
E5 หน่วยงานท่ีติดต่อมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 76.08 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง 78.28 
E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 70.88 
E8 หน่วยงานมีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน 61.25 
E9 หน่วยงานมกีารชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 70.56 
E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 61.25 
E11 เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 83.03 
E12 หน่วยงานมกีารปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 71.70 
E13 หน่วยงานมกีารน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 90.00 
E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 71.88 
E15 หน่วยงานมกีารปรับปรุงการด าเนนิงานให้มีความโปร่งใส 84.26 

 
   ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 77.95 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมี
ค าถามทีไ่ด้คะแนน ต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 11 ค าถาม 

 
ประเดน็การประเมิน OIT (การเปดิเผยข้อมูลสารธารณะ) คะแนนที่ได ้

O1 โครงสร้าง 100.00 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0.00 

O3 อ านาจหน้าท่ี 100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 0.00 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 100.00 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00 

O8 Q&A 100.00 

O9 Social Network 100.00 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 0.00 

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 100.00 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 0.00 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0.00 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 0.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 0.00 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00 
O17 E-Service 0.00 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0.00 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดอืน 100.00 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0.00 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100.00 
O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 0.00 



ประเดน็การประเมิน OIT (การเปดิเผยข้อมูลสารธารณะ) คะแนนที่ได ้
O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 0.00 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 0.00 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100.00 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 0.00 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 0.00 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0.00 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 0.00 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 0.00 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 0.00 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 0.00 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 0.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 0.00 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 0.00 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 0.00 

 
ผลการประเมิน OIT ได้ 100 คะแนน  จ านวน 15 ค าถาม ได้คะแนน 0 คะแนน จ านวน 28 ค าถาม 

 
3. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมิน 
   จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
   แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  
   1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและ
การพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  



   2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  
   3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน ( job 
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
   4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  
   5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มี
จิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  
   แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  
   1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
   2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
   3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 
   แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต
โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  
   1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ  
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติ



อย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ ของหน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน และประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น 
  4.1 จากผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ปี 2563 พบว่า แบบประเมิน IIT และ
แบบประเมิน EIT ค าถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน มี 62 ค าถาม ประกอบด้วย 
  - ค าถามจากแบบประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) จ านวน 22 ค าถาม    
 - ค าถามจากแบบประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) จ านวน 11 ค าถาม 
  4.2 ส าหรับแบบประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ) ค าถามที่ได้ 0.00 คะแนน มี 28 ค าถาม   
โดยค าถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน เป็นจุดอ่อนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน จะต้องปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน จึงได้น าประเด็นค าถามได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน  เพ่ือมาก าหนด 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
รายงานผล 

ตารางแสดงคะแนนประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ปี 2563  
ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน 

 
ล าดับ ผูป้ระเมนิ ประเดน็ค าถาม คะแนน 

1 บุคคลภายใน I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด 67.49 
2 บุคคลภายใน I2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน 69.33 
3 บุคคลภายใน I3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับ

งานมากกว่าธุระส่วนตวั พร้อมรับผิด หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
70.58 

4 บุคคลภายใน I7 ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 53.55 
5 บุคคลภายใน I8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
71.06 

6 บุคคลภายใน I9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 75.85 
7 บุคคลภายใน I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหน่ึง 
75.10 

8 บุคคลภายใน I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 52.81 
9 บุคคลภายใน I13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 66.87 

10 บุคคลภายใน I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 61.58 
11 บุคคลภายใน I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม 63.44 
12 บุคคลภายใน I16 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านท า ธุระส่วนตวัของผู้บังคับบัญชา 84.26 
13 บุคคลภายใน I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก 66.95 
14 บุคคลภายใน I21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 72.79 
15 บุคคลภายใน I22 บุคลากรภายนอกมีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง 82.13 
16 บุคคลภายใน I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 73.67 
17 บุคคลภายใน I24 หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
62.59 



ล าดับ ผูป้ระเมนิ ประเดน็ค าถาม คะแนน 
18 บุคคลภายใน I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริต 65.15 
19 บุคคลภายใน I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข 56.98 
20 บุคคลภายใน I28 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 69.24 
21 บุคคลภายใน I29 หน่วยงานของมีการนา ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างาน 64.39 
22 บุคคลภายใน I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก 

สามารถติดตามเรื่องได้ และมั่นใจว่าจะ ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
54.16 

23 บุคคลภายนอก E2 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน 77.54 
24 บุคคลภายนอก E5 หน่วยงานท่ีติดต่อมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 76.08 
25 บุคคลภายนอก E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง 78.28 
26 บุคคลภายนอก E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 70.88 
27 บุคคลภายนอก E8 หน่วยงานมีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน 61.25 
28 บุคคลภายนอก E9 หน่วยงานมกีารชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง

ชัดเจน 
70.56 

29 บุคคลภายนอก E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 61.25 
30 บุคคลภายนอก E11 เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 83.03 
31 บุคคลภายนอก E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 71.70 
32 บุคคลภายนอก E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินงาน 
71.88 

33 บุคคลภายนอก E15 หน่วยงานมกีารปรับปรุงการด าเนนิงานให้มีความโปร่งใส 84.26 
34 การเปิดเผยข้อมูล O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0.00 

35 การเปิดเผยข้อมูล O5 ข้อมูลการติดต่อ 0.00 

36 การเปิดเผยข้อมูล O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 0.00 

37 การเปิดเผยข้อมูล O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 0.00 

38 การเปิดเผยข้อมูล O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0.00 

39 การเปิดเผยข้อมูล O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 0.00 

40 การเปิดเผยข้อมูล O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 0.00 

41 การเปิดเผยข้อมูล O17 E-Service 0.00 

42 การเปิดเผยข้อมูล O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0.00 

43 การเปิดเผยข้อมูล O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0.00 

44 การเปิดเผยข้อมูล O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 0.00 

45 การเปิดเผยข้อมูล O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 0.00 

46 การเปิดเผยข้อมูล O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00 

47 การเปิดเผยข้อมูล O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00 

48 การเปิดเผยข้อมูล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0.00 

49 การเปิดเผยข้อมูล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 0.00 

50 การเปิดเผยข้อมูล O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0.00 

51 การเปิดเผยข้อมูล O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 0.00 

52 การเปิดเผยข้อมูล O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 0.00 

53 การเปิดเผยข้อมูล O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0.00 

54 การเปิดเผยข้อมูล O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 0.00 

55 การเปิดเผยข้อมูล O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 0.00 

56 การเปิดเผยข้อมูล O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 0.00 

57 การเปิดเผยข้อมูล O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 0.00 

58 การเปิดเผยข้อมูล O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 0.00 

59 การเปิดเผยข้อมูล O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 0.00 



ล าดับ ผูป้ระเมนิ ประเดน็ค าถาม คะแนน 
60 การเปิดเผยข้อมูล O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 0.00 

61 การเปิดเผยข้อมูล O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 0.00 

 
5. แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ได้น าประเด็นค าถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน มาวิเคราะห์
เพ่ือ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 

ผู้ประเมิน จุดอ่อน คะแนน 
ปี 2563 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมและขบัเคลื่อน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

บุคคลภายใน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

67.49 - ก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน ปฏิบัติงานกับผูม้าตดิต่อเท่าเทียมกัน 69.33 - ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน พฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความส าเร็จของ
งาน ให้ความส าคัญกับงานมากกวา่ธุระส่วนตัว 
พร้อมรับผดิ หากความผิดพลาดเกดิจากตนเอง 

70.58 - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานมุ่งความส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน 

53.55 - ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน ใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า ไม่
บิดเบือนวตัถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

71.06 - ส่งเสริมและก าหนดนโยบายการใช้จ่ายเงิน
โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สว่นตวั กลุ่ม 
หรือพวกพ้องหรือไม ่

75.85 - ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน การจัดซื้อจดัจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับ
พัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง 

75.10 - ส่งเสริมมาตรการตรวจสอบในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- ผู้รับผิดชอบ กองคลัง  

บุคคลภายใน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

52.81 - เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 66.87 - มอบหมายงานต าแหน่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน การประเมินผลการปฏิบตังิานตามระดับคณุภาพ
ของผลงาน 

61.58 - ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน การคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมอยา่งเป็นธรรม 63.44 - จัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมฯ และช้ีแจงให้ เจ้าหน้าที่ ภายใน
รับทราบ 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  
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บุคคลภายใน การสั่งการให้ท่านท าธรุะส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา 

84.26 - ปลูกฝังจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน การขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยส์ินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก 

66.95 - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน การขอยืมทรัพยส์ินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
อย่างถูกต้อง 

72.79 - ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน บุคลากรภายนอกมีการน าทรัพยส์นิของราชการ
ไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถกูต้อง 

82.13 - ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

73.67 - ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

62.59 - ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน การทุจริตในหน่วยงานไดร้ับการแก้ไข 56.98 - ก าหนดนโยบายและตรวจสอบการทุจริต 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน การเฝา้ระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ
ทางวินัย 

69.24 - ก าหนดนโยบายและตรวจสอบการทุจริต 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไป
ปรับปรุงการท างาน 

64.39 - ก าหนดนโยบายและตรวจสอบการทุจริต 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายใน ร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเรื่องได้ และ
มั่นใจว่าจะ ปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อ
ตนเอง 

54.16 - ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการร้องเรียนการ
ทุจริต 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายนอก เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานกับผู้มาติดต่อเทา่เทียมกัน 77.54 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน 
- ผู้รับผดิชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายนอก การด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

76.08 - ส่งเสริมให้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายนอก เผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน มีหลายช่องทาง 

78.28 - ส่งเสริมการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังข้อมูล 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายนอก การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมลูที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน 

70.88 - น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายนอก ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคดิเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน 

61.25 - ก าหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่
หน่วยงานและ Social Network 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด   
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บุคคลภายนอก การชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

70.56 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ช้ีแจงและตอบข้อสงสัย
กับประชาชนอย่างชัดเจน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายนอก ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที ่

61.25 - ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ี 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  

บุคคลภายนอก เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น 

83.03 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายนอก การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 71.70 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

บุคคลภายนอก เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเขา้ไปมสี่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

71.88 - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด   

บุคคลภายนอก การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส 84.26 - แก้ ไ ขปรั บปรุ ง วิ ธี การและขั้ นตอนการ
ด าเนินงานเป็นระยะ 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

การเปิดเผยข้อมลู ข้อมูลผู้บริหาร 0.00 - จัดท าข้อมูล บน Website หน่วยงานให้
ครบถ้วน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  

การเปิดเผยข้อมลู ข้อมูลการติดต่อ 0.00 - จัดท าข้อมูล บน Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  

การเปิดเผยข้อมลู แผนด าเนินงานประจ าป ี 0.00 - จัดท ารายงานประกาศบน Website 
หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด 

การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 0.00 - จั ดท า ร าย งานและประกาศข้ อมู ล บน 
Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  

การเปิดเผยข้อมลู คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 0.00 - จัดท าข้อมูลสถิติผู้รับบริการและประกาศ
ข้อมูลบน Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

การเปิดเผยข้อมลู คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 0.00 - จัดท าข้อมูลสถิติผู้รับบริการและประกาศ
ข้อมูลบน Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

การเปิดเผยข้อมลู ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 0.00 - จัดท าข้อมูลสถิติผู้รับบริการและประกาศ
ข้อมูลบน Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

การเปิดเผยข้อมลู E-Service 0.00 - ระเบียบไม่เปิดช่องให้ด าเนินการให้บริการ
ผ่าน Website 
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การเปิดเผยข้อมลู แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0.00 - จั ดท า ร ายง านและประชาสั มพัน ธ์ บน 
Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ กองคลัง  

การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี 0.00 - จั ดท า ร ายง านและประชาสั มพัน ธ์ บน 
Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ กองคลัง  

การเปิดเผยข้อมลู สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจดัหาพัสดรุาย
เดือน 

0.00 - จั ดท า ร ายง านและประชาสั มพัน ธ์ บน 
Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ กองคลัง  

การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ
ประจ าป ี

0.00 - จั ดท า ร ายง านและประชาสั มพัน ธ์ บน 
Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ กองคลัง  

การเปิดเผยข้อมลู นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00 - ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหารบน 
Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  

การเปิดเผยข้อมลู การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

0.00 - จั ดท า ร ายง านและประชาสั มพัน ธ์ บน 
Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  

การเปิดเผยข้อมลู หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

0.00 - จั ดท า ร ายง านและประชาสั มพัน ธ์ บน 
Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  

การเปิดเผยข้อมลู การด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริต 0.00 - ด า เนินการ เพื่ อจั ดการความ เสี่ ย งและ
ประชาสัมพันธ์บน Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  

การเปิดเผยข้อมลู การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 0.00 - จัดท ากิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ประชาสัมพันธ์บน Website หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  

การเปิดเผยข้อมลู การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0.00 - ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์บน Website 
หน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  

 
 
 
 
 

 


