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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้องถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ ( 1) การปฏิบัติหน้าท่ี  (2) การใช้
งบประมาณ ( 3) การใช้อ านาจ ( 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ( 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (6) คุณภาพ
การด าเนินงาน ( 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร ( 8) การปรับปรุงระบบการท างาน ( 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External) และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1.หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น  “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ี
หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 59.25 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
เนินงาน ระดับ Dเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  
 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.16 
 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.73 
 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.12 
 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.11 
 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.36 
 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.99 
 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.71 
 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.36 

ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 29.19 
 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00 
 สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.16 คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน้าท่ี ส่วนท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้เท่ากับร้อย
ละ 25.00 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจะหลุงอ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์
ข้อมลูในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
 (1)ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.16เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการ
ด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 (2) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.73 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 (3)  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.12เป็นจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 (4) ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  84.11 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากร
ภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
 (5)ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.36 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน
ไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี 
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กระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย 
 
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 )จ านวน 5ตัวชี้วัด คือ 
 (1)ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.99เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
และข้อมูลท่ีสาธารณชนท่ีควรรับทราบ รวมท้ังการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้
หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.71 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่น
ในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธาร ณอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการด าเนินการ 
 (3) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.36เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วย 
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 (4)ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 29.19  เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ ( 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ( 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการ
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ ( 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 (5)  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ ( 1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ ( 2)มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
   
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 4.1 ผลคะแนนภาพรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 59.25 ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับD มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร (1) การ เผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
(2) ช่องทางของผู้รับบริการ   
ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย โดย
สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้ 
อย่างหลากหลาย 
 

(1) มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นการด าเนินงานท่ี
เป็นปัจจุบัน  
(2) การจัดให้มีช่องทางของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยสามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้ อย่าง
หลากหลาย 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
คุณภาพการด าเนินงาน (1) การปฏิบัติงาน/การ

ให้บริการแก่ผู้รับบริการเป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่านกับผู้มาติดต่ออื่น ๆ 
อย่างเท่าเทียมกัน 

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
อย่างชัดเจน 
(2) สร้างจิตส านึกแก่พนักงาน
ในหน่วยงานให้บริการต่อผู้มา
ติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 

การปรับปรุงระบบการท างาน (1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานการบริการให้เกิด
ความโปร่งใสมีวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน 
-การเปิดเพื่อสอบทานของ
ข้อมูลการติดต่อ 
(2) การบริหารงาน 
 - การเปิดเผยข้อมูล E-
service ไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีก าหนด 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
- การเปิดเผยข้อมูล แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีก าหนด 
 

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทาง
เพื่อสอบทานของข้อมูลการ
ติดต่อ 
 (2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-
service ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีก าหนด 
 (3) ปรับปรุงข้อมูล แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีก าหนด 

การป้องกันการทุจริต (1) การด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

- ไม่มี - 
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุม
พนักงานหน่วยงาน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ส านักปลัด -รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ณ ส้ินปีงบประมาณ 

(2) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์
หรือส่ือสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 
 
 
 
 

ส านักปลัด -รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ณ ส้ินปีงบประมาณ 

(3) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่
เรียกร้องประโยชน์อื่น
ใดในการปฏิบัติหน้าท่ี 
และมีการจัดท า
ประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินใดๆ 
 

ส านักปลัด -รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ณ ส้ินปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(4) การตรวจสอบ
และต่ออายุเว็บไซต์ให้
ทันก าหนดเวลา 
พร้อมท่ีจะเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
เข้าถึงได้ง่าย ไม่
ซับซ้อน ข้อมูลมีความ
ชัดเจน และมีช่องทาง
รับฟังความคิดเห็น 
รวมท้ังตอบข้อสงสัย
โดยเปิดให้มีช่องทาง
ในการร้องเรียน 
 

- ก าหนดข้อมูลท่ีต้อง
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ 
- มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ น าเข้า
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มี
ช่องทางร้องเรียนร้อง
ทุกข์ หรือ มีสายตรง
เพื่อรับเรื่องการ
ร้องเรียนโดยเฉพาะ 

ส านักปลัด -รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ณ ส้ินปีงบประมาณ 

(5) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
 

ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน 
การให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้บุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ 

ส านักปลัด -รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ณ ส้ินปีงบประมาณ 

(6) มีการมอบหมาย
งานการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

(1) สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินและการ
ท างาน 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

-รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ณ ส้ินปีงบประมาณ 

 


