
 
แบบรายงาน 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ 
อ าเภอน  ายืน   จงัหวัดอุบลราชธานี 

 
ตุลาคม 2565 

 

 

      
 



 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
********************* 

 หลักการประเมิน 
  แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
“เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบ
การด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
หน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การประเมิน 
ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผล
การประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
  เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
   1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มี
ต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
   3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT)  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่
อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล  และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 
  5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
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 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

 

 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 

 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 
2580) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA 
ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ 
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ : 68.5 คะแนน ระดับผลการประเมิน C 

  องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
โดยจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข          
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
ล าดับ เครื่องมือ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมิน 

๑ IIT การปฏิบัติหน้าที่ ๘7.๒5 ผ่านเกณฑ์ 
๒ IIT การใช้งบประมาณ ๗3.51 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
๓ IIT การใช้อ านาจ 83.87 ผ่านเกณฑ์ 
๔ IIT การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 73.74 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
๕ IIT การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.51 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
๖ EIT คุณภาพการด าเนินงาน 97.92 ผ่านเกณฑ์ 
๗ EIT ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.74 ผ่านเกณฑ์ 
๘ EIT การปรับปรุงการท างาน 97.56 ผ่านเกณฑ์ 
๙ OIT การเปิดเผยข้อมูล 51.04 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

๑๐ OIT การป้องกันการทุจริต 25.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
  
 ๑) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ได้รับ
คะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน และมีคะแนนน้อยที่สุด ๓ อันดับ ดังนี้  

๑.ตัวชี วัดการเปิดเผยข้อมูล 51.04 คะแนน ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และแนวทาง
การพัฒนาโดยพิจารณาจากค าถามที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน 
 

ล าดับ เครื่องมือ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด คะแนน แนวทางการพัฒนา 

๑ OIT การเปิดเผยข้อมูล ๕๓.๗๗ 
ประเด็นการประเมิน ข้อมูลพื นฐาน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องศึกษา ท าความ

เข้าใจและจัดท าข้อมูลให้ครบองค์ประกอบ
ตามโจทย์ เช่น โครงสร้างต้องมีครบทั้ง 
โครงสร้างฝ่ายการเมือง และโครงสร้างฝ่าย
ข้าราชการประจ า ขอ้มูลการติดต่อต้องมี
ครบทั้ง ๔ องค์ประกอบ ผู้บริหารมีการ
ก ากับติดตามการด าเนินการ 

ข้อ o๑ โครงสร้าง ๐ 
ข้อ o2 ข้อมูลผู้บริหาร 
ข้อ o3 อ านาจหน้าที่ 
 

๐ 
0 

 
 
 



-๔- 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด/ตัวชีว้ัดย่อย คะแนน แนวทางการพัฒนา 

OIT การด าเนินงาน  ผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่แต่ละส่วน
งานด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน
ในรอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณปัจจุบัน 
และรอบ ๑๒ เดือนของปีที่ผ่านมา เสนอให้
ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้บริหารมอบหมายให้
จัดท ารายงานในภาพรวมของหน่วยงาน
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
หน่วยงานตนเองให้เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารมี
การก ากับติดตามการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ข้อ o๑๑ รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานประจ าปี 
รอบ ๖ เดือน 

๐ 

ข้อ o๑๒ รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

๐ 

การปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่แต่ละภารกิจงานต้องจัดท าคู่มือ
ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละ
ภารกิจงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน 
หรือหากมีคู่มือปฏิบัติงานที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดท าให้ ให้หน่วยงาน
เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์
หน่วยงาน ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินการ 

ข้อ o๑๓ คู่มือหรือ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๐ 

การให้บริการ   
ข้อ o๑๔ คู่มือหรือ 
มาตรฐานการให้บริการ 

0 ผู้บริหารมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดท า
คู่มือส าหรับประชาชนในการให้บริหารใน
งานของหน่วยงาน และให้แต่ละกลุ่มงาน
จัดท าสถิติผู้มารับบริการให้เป็นปัจจุบัน 
และมีการส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการของปีที่ผ่านมา และมีการ
ให้บริการออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และผู้บริหารต้องมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ให้เป้น
ปัจจุบัน ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินการ 

ข้อ o๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

0 

ข้อ o๑๖ รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ 

0 

ข้อ o๑๗  E-Service 0 

การบริหารเงินงบประมาณ   
ข้อ o๑๘ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

0 เจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานต้อง
ด าเนินการการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน และมีการจัดท ารายงานการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 
๖ เดือน ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินการ 

ข้อ o๑๙ รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 
ข้อ o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

0 

 
 



-๕- 
 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวชีว้ัดย่อย คะแนน แนวทางการพัฒนา 

OIT การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลังมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ให้เป็นไปตามองค์ประกอบของโจทย์
และจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ผู้อ านวยการกองคลังตรวจสอบความ
ถูกต้องรายงานผู้บริหารเปิดเผยบนเว็บไซต์
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารมีการ
ก ากับติดตามการด าเนินการ 
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับงานบุคลากรของ
หน่วยงานต้องด าเนินการรายงานการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
บุคคล ตามข้อ ๒๕ ในรอบ ๖ เดือนของปี
ปัจจุบัน และรอบ ๑๒ เดือนของปีที่ผ่านมา 
เสนอผู้บริหารและเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์หน่วยงานตนเอง ผู้บริหารมีการ
ก ากับติดตามการด าเนินการ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ข้อ o๒7 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๐ 

ข้อ o๒๘ รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

๐ 

  

๒.ตัวชี วัดการป้องกันการทุจริต 25.0๐ คะแนน ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)   
และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากค าถามที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน  
ล าดับ เครื่องมือ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด คะแนน แนวทางการพัฒนา 

๒ OIT การป้องกันการทุจริต ๖๒.๕๐ 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต 

 ตามข้อ o34 นโยบายไม่รับของขวัญ(No 
Gift Policy) ต้องตรวจสอบความถูกต้อง 
และข้อ o34 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ต้องด าเนินการกิจกรรมที่ผู้บริหารมีส่วน
ร่วม 
เจ้าหน้าที่ส่วนงานควบคุมภายในหรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายต้องด าเนินการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมด าเนินการอย่างไร
ให้สอดคล้องตามมาตรการข้อ ๓8 และ
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี ข้อ ๓9 น าเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินการ 

ข้อ o๓4 นโยบายไม่รับ
ของขวัญ(No Gift Policy) 

๐ 

ข้อ o๓5 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

๐ 

ข้อ o๓8 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 

ข้อ 041 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี 

๐ 
 
 

0 



-๖- 
 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวชีว้ัดย่อย คะแนน แนวทางการพัฒนา 

OIT มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

  

ประเด็นการ
ประเมิน 

ข้อ 042 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
ข้อ o๔๓ การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

๐ มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานว่าด าเนินการอย่างไรตา
มาตรการที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๔๒ และข้อ 
043 เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผู้บริหารมี
การก ากับติดตามการด าเนินการ 

 

๓.ตัวชี วัดการใช้งบประมาณ 73.51 คะแนน ผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากค าถามที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน  
  
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด/ตัวชีว้ัดย่อย คะแนน แนวทางการพัฒนา 

EIT ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๖๙.๕๗  
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็การ
ประเมิน 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

57.44 หน่วยงานต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ
งบประมาณในองค์กร 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 
77.51 

หน่วยงานจะต้องใช้จ่ายงบประมาณให้
คุ้มค่ายิ่งขึ้น 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

68.58 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ในการจัดซื้อพัสดุ 
และสามารถตรวจสอบการจัดซื้อได้ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้
ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

57.76 หน่วยงานเปิดโอกาศให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งบประมาณ 

   
 
 
 
 ๒) ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน 

  🖙 ประเด็นทีต่้องพัฒนาให้ดีขึ น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน โดยพิจารณาจากตัวชี วัดที่

ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน การปฏิบัติหน้าที่  คุณภาพการด าเนินงาน  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  และ
การปรับปรุงการท างาน  ดังนี  



-๗- 
 

1. ตัวชี วัดการปฏิบัติหน้าที่ ๘7.๒5 คะแนน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และ
แนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากค าถามที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน  

 

ข้อค าถาม คะแนน ประเด็นที่ควรพัฒนา/รักษาระดับ 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุญาต หรือ
ให้บริการหรือไม่ 

 เงิน 

 ทรัพย์สิน 

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงิน

ได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

100.00 
 
 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

หน่วยงานควรพัฒนาในเรื่องการรับเงินจากผู้มีส่วน   
ได้เสียหรือจากผู้รับบริการ และสร้างความตระหนัก 
ถึงโทษของการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาระดับในประเด็นการรับ
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ  
 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจาก
บุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงาน  
ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

 เงิน 

 ทรัพย์สิน 

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงิน

ได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

100.00 
 
 
 
 

 
100 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

หน่วยงานควรพัฒนาในเรื่องการรับเงินจากผู้มีส่วน   
ได้เสียหรือจากผู้รับบริการ และสร้างความตระหนัก 
ถึงโทษของการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาระดับในประเด็นการรับ
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
จัดให้มีประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และก าชับให้ทุกคนน าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการรายงานติดตามผลการด าเนินการอย่า
สม่ าเสมอสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้
สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่ 

 เงิน 

 ทรัพย์สิน 

 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้น

ค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ เป็นต้น 

๑๐๐ 
 
 
 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่มีการให้ เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทน
ในอนาคต หน่วยงานควรรักษาระดับและส่งเสริม
กับชับเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรให้รักษามาตรฐานที่ดี
ในการปฏิบัติตนให้ดีต่อไป 

 

 



-8- 
2. ตัวชี วัดคุณภาพด าเนินงาน 97.92 คะแนน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และ
แนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากค าถามที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน  

 

ข้อค าถาม คะแนน ประเด็นที่ควรพัฒนา/รักษาระดับ 

E1 จ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

96.54 หน่วยงานควรพัฒนาในเรื่องการบริการให้มีความ
รวดเร็ว และถูกในการบริการ 
 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
อ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

97.15 หน่วยงานควรพัฒนาในเรื่องการติดต่อให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อย
เพียงใด 

98.77 พัฒนาการบริการใหข้้อมูลแก่ผู้มารับการบริการ ให้
ถูกต้องตามความประสงค์ของผู้มับบริการ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่ 

 เงิน 

 ทรัพย์สิน 

 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้น

ค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ เป็นต้น 

100 
 
 
 
 

หน่วยงานควรพัฒนาในเรื่องการรับเงินจากผู้มีส่วน   
ได้เสียหรือจากผู้รับบริการ และสร้างความตระหนัก 
ถึงโทษของการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาระดับในประเด็นการรับ
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ  
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3. ตัวชี วัดประสสิทธิภาพการสื่อสาร 98.74 คะแนน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และ
แนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากค าถามที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน  

 

ข้อค าถาม คะแนน ประเด็นที่ควรพัฒนา/รักษาระดับ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

96.94 หน่วยงานควรพัฒนาในเรื่องช่องทางติดต่อให้มีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 
 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

98.37 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟัง
ค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

100 หน่วยงานมีมีช่องทางรับฟังความคิดเห็น และการ
ให้บริการที่สะดวก 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

98.37 
 
 
 

หน่วยงานมีช่องทางการชี้แจง และตอบค าถามให้กับผู้
มารับการบริการ  
 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้
มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานหรือไม่ 

100 หน่วยงานมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ที่สะดวง
และรวดเร็วส าหรับผู้มารับการบริการ 
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4. ตัวชี วัดประสสิทธิภาพการสื่อสาร 97.56 คะแนน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และ
แนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากค าถามที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน  

 

ข้อค าถาม คะแนน ประเด็นที่ควรพัฒนา/รักษาระดับ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

96.74 หน่วยงานมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 
 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

97.56 หน่วยงานมีการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น หรือไม่ 

100 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับหน่วยงานให้มี
ความรวดเร็ว 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

96.33 
 
 
 

หน่วยงานมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น หรือ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
การด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

97.15 หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็น หรือปรับปรุงการ
ด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น 
 





 
-๗- 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส้วนต าบลยางใหญ่ ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  
เครื่องมือการประเมิน OIT 
 
-ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาท าความเข้าใจ
องค์ประกอบด้านข้อมูลให้เข้าใจและดู
แนวทางจากส านักงาน ป.ป.ช. และจัดท า
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแล้ว
รายงานผู้บริหาร เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนมกราคม 
๒.ผู้บริหารมีการติดตามการด าเนินการทุก
เดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลา และเผยแพร่บน
เว็บไซต์หน่วยงาน 

-ข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข กองสวัสดิการ เป็นต้น  

๑.เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานต้องด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์งานในภารกิจของตนเองให้
เป็นปัจจุบัน ไม่เกิน ๗ วันหลังเสร็จสิ้นแต่ละ
ภารกิจ  
๒.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
๒.ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินการของ
หน่วยงานบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๘- 
 

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

-แผนการด านเนินงาน/การบริหาร
งบประมาณ 

ทุกภารกิจงานจัดท าข้อมูลในส่วนงานตนเอง 
และส่งมอบให้ส านักปลัดรวบรวม 

๑.เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณด าเนินการแล้ว 
เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงาน วางแผนการ
ด าเนินงานในส่วนงานของตน ให้มีข้อมูลอย่าง
น้อย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ ส่งมอบรายละเอียดให้
ส านักปลัด  
๒.เจ้าหน้าที่แต่ละภารกิจสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน  
๓.เจ้าหน้าที่แต่ละภารกิจสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๓.ส านักปลัดรวบรวมเป็นเนื้อหาภาพรวมของ
หน่วยงาน 
๓. รายงานผู้บริหาร 
๔. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 
 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าแผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงานรอบ ๖ 
เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
๔.ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 

 
 
 
 
 



-๙- 
 

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

การปฏิบัติงาน - ทุกภารกิจงานจัดท าข้อมูลในส่วนงานตนเอง 
และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

-เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงาน จัดท าข้อมูลการมาร
ฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งใดหรืองาน
ใดในส่วนงานตนเองอย่างน้อย ๑ งาน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรณีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับภารกิจใด
ต าแหน่งใดไว้แล้วให้น าคู่มือนั้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มละ ๑ ภารกิจ รายงานผู้บริหาร และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในเดือน
มกราคม  ๒๕๖๖ 
๒.ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเดือนมกราคม 
๒๕๖๖ 

การให้บริการ - ทุกภารกิจงานจัดท าข้อมูลในส่วนงานตนเอง 
และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

๑. เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานต้องจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชนในภารกิจส่วนงานตนเอง
อย่างน้อย ๑ คู่มือ สรุปสถิติการให้บริการใน
ภารกิจงานที่ให้บริการ รอบ ๖ เดือนของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดท าระบบการ
ให้บริการออนไลน์ อย่างน้อย ๑ ภารกิจงานบน
เว็บไซต์หน่วยงาน 
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
คู่มือส าหรับประชาชนในส่วนงานตนเอง
อย่างน้อย ๑ คู่มือ ภายในเดือนมกราคม 
๒. เจ้าหน้าที่สถิติการให้บริการในภารกิจ
งานที่ให้บริการ รอบ ๖ เดือนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๖ 
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕- ภายในเดือน
มกราคม ๒๕๖๖ 
๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าระบบการ
ให้บริการออนไลน์ อย่างน้อย ๑ ภารกิจงาน 
บนเว็บไซต์หน่วยงานภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๕ 
๕.ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเดือนมกราคม 
๒๕๖๖ 

 



 
 

-๑๐- 
 

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

-การจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ  กองคลัง/งานพัสดุ 
๑.กองคลัง หรืองานพัสดุ ด าเนินการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุบนเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนให้ครบ
ทุกเดือนให้เป็นปัจจุบันแยกรายเดือนแต่ละ
เดือนให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันข้อมูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดท ารายงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการประกาศ
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุบนเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนให้ครบทุก
เดือนให้เป็นปัจจุบันแยกรายเดือนแต่ละเดือน
ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันข้อมูลปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

-การจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ กองคลัง   /
งานพัสดุ 

 
 
 
 
 

 
 

 



-๑๑- 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
-การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ส านักปลัด งานการเจ้าหน้าที่  ๑.เมื่อผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานมีแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณปัจจุบัน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการจัดท ารายงาน
ผลการน านโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไปสู่การปฏิบัติ มีการจัดท าข้อมูลสถิติ
ตัวเลขให้เห็นชัดเจนในบางนโยบาย เช่น แผน
อัตราก าลัง หรือการส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เป็นต้น จัดท ารายงานปีปัจจุบันใน
รอบ ๖ เดือน และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายหรือแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลรอบปีของ 
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันหรือเผยแพร่
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีผลใช้ในปี
ปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนภายในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล
รายงานผลการน านโยบายหรือแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ และสรุป
สถิติแผนอัตราก าลัง การบรรจุแต่งตั้ง สถิติ
การจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม ในรอบ ๖ เดือน
ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๖  
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
ครบทุกหลักเกณฑ์ ภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๕.ผู้บริหารก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้ครบทุก
กระบวนการขั้นตอนภายในก าหนดและ
ก าชับเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
หน่วยงาน 



 
-๑๒- 

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

เครื่องมือการประเมิน OIT  
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การด าเนินการ    
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 
-การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

 
 
 
 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะมี
การด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนที่จะจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
๒.รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการหรือ
กิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับมาตรการ
ที่ก าหนดไว้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
รอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๓.รายงานผู้บริหาร 
๔.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะมีการ
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตก่อนที่จะ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม/โครงการ 
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่
สอดคล้องกับมาตรการที่ก าหนดไว้ในการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน 
๒๕๖๖ 
๓.ผู้บริหารก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน และให้เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลา 

-มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต  
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ผล
การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพ่ือก าหนดมาตรการ ก าหนดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ วิธีการข้ันตอนการด าเนินการและ
การรายงานติดตามผล  
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการ
ด าเนินการตามมาตรการ ระยะเวลาที่ก าหนด 
๓.รายงานผู้บริหาร 
๔.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือ
ก าหนดมาตรการ ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
วิธีการข้ันตอนการด าเนินการและการรายงาน
ติดตามผลภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการ
ด าเนินการตามมาตรการ ภายในเดือนเมษายน 
๒๕๖๖ 
๓.ผู้บริหารก ากับติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน และให้เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลา 



 
-๑๓- 

เครื่องมือการประเมิน EIT 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 เขา้ถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

 มีช่องทางหลากหลาย 

ผู้บริหาร ส านักปลัด ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อให้มีมากกว่า ๑ ช่องทาง และติดต่อได้
สะดวกมากยิ่งข้ึน เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน       
ที่อยู่ส านักงาน เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน    
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
facebookหน่วยงาน ไลน์หน่วยงาน  
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติงบประมาณในส่วนที่ต้อง
ด าเนินการ 
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อกับหน่วยงาน 
ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนเข้าถึงได้ 
 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานสรุป
จ านวนช่องทางการติดต่อหน่วยงาน    
และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ
หน่วยงานให้ผู้บริหารทราบ อย่างน้อยไตร
มาสละ ๑ ครั้ง 
๒. ผู้บริหารก าชับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน
ในทุกภารกิจงาน และก าชับให้เจ้าหน้าที่
รายงานผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงาน ๑.เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานต้องด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในภารกิจของ
ตนเองให้เป็นปัจจุบันสม่ าเสมอ 
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓.ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานตามภารกิจ
หน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และช่องทางอ่ืนๆเพ่ือสร้างการรับรู้สู่
บุคคลภายนอกให้มากท่ีสุด 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ทุกภารกิจงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน 
๒.ผู้บริหารก าชับติดตามการประชาสัมพันธ์
ทุกเดือน 

 
 
 



-๑๔- 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟัง
ค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

ส านักปลัด งานประชาสัมพันธ์ ทุก
ภารกิจงาน 

๑.เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบจัดให้มีช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น ให้หลากหลายช่องทาง เช่น 
กล่องรับความคิดเห็น ณ ที่ตั้งส านักงาน หรือ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นบนหน้าเว็บไซต์
หน่วยงานตนเอง หรือช่องทางอ่ืนๆ เช่นเมื่อมี
การให้บริการในภารกิจใดแล้วให้ผู้รับบริการ
ประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นแก่การให้บริการ  
๒.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นให้
บุคคลภายนอกรับทราบให้มากท่ีสุด 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นให้บุคคลภายนอกทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 
๒.ผู้บริหารก าชับติดตามให้มีช่องทางในการ
รับฟังความคิดเห็นหรือค าติชมในการ
ให้บริการ และให้เจ้าหน้าที่รายงาน
ผู้บริหารทุก ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน 
และเดือนตุลาคม ของทุกปี 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

ส านักปลัด ภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตอบข้อสักถาม 
โดยจัดให้มีช่องทางในการตอบข้อซักถามผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน โทรศัพท์ หรือไลน์
หน่วยงาน 
๒.รายงานผู้บริหารทราบในการด าเนินการ 
๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางถามตอบให้
บุคคลภายนอกทราบอย่างทั่วถึง 

๑.เจ้าหน้าที่รายงานการประชาสัมพันธ์
ช่องทางถามตอบให้ผู้บริหารทราบทุก ๖ 
เดือนภายในเดือนเมษายน และเดือน
ตุลาคม ของทุกปี 
๒.ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่ทุก ๖ เดือนตามก าหนด 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้
มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน หรือไม่ 

ส านักปลัด ๑.จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยแยกจาก
เรื่องร้องเรียนอื่นๆ มากกว่า ๑ ช่องทาง เช่น
ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ทางโทรศัพท์ ทาง
ไปรษณีย์  
๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
บุคคลภายนอกรับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้
ผู้บริหารทราบถึงการประชาสัมพันธ์     
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 
๒.ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่ทุกไตรมาส 

 


