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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
********************* 

 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
“เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วย
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาค
ส่วน 
 ทั้งนี้   การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่ เข้ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ                       
มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ยภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่
อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                



๓ 

 

การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การดำเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
 
 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. 65.1 คะแนน ระดับผลการประเมิน C 

 

 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C  
( 65.1  คะแนน) ซึ่งเพ่ิมข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ E   
( 54.85 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ  10.25 ( 18.68 คะแนน) 
  2) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 88.85 89.34 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 74.34 73.16 ลดลง 

3. การใช้อำนาจ 81.72 83.95 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.85 78.81 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.53 80.26 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 82.06 88.98 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.54 89.08 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 80.13 83.03 
เพ่ิมข้ึน 

 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 26.33 48.32 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต 6.25 25.00 เพ่ิมข้ึน 
 คะแนนเฉลี่ย 54.85 65.10  
 ระดับการประเมิน E C  
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 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ 
  3.1 ตัวชี้วัดที่  1 การปฏิบัติหน้าที่  
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่  1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  4.2 ตัวชี้วัดที่  3 การใช้อำนาจ 
  4.3 ตัวชี้วัดที่  5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  4.4 ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการดำเนินงาน 
  4.5 ตัวชี้วัดที่  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  4.6 ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  4.1 ตัวชี้วัดที่  4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  4.2 ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล 
  4.3 ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต 
 6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  6.1 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  
 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 
 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการ
ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
และการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของหน่วยงานรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความโปร่งใส
ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
การใช้งบประมาณ จัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับ
การตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ  
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 3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

1. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 
2.ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อย
เพียงใด 
3.ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
4.หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

หน่วยงานควรจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้
เกี่ยวกับการยมืหรือใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเพื่อสร้างการรับรู้ถึงข้อระเบียบและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและการ
บำรุงรักษาทรัพยส์ินของทางราชการ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตการ
ขอยืมเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิอย่าง
ถูกต้องตรงกัน จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับ
ดูแลและตดิตามตรวจสอบการยืม-คืน และ
การลงโทษ 
อย่างเคร่งครัด 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดิเผยข้อมูล 

1. ข้อมูลพื้นฐาน  
2 ข้อมูลผู้บริหาร  
5.ข้อมูลการตดิต่อ 
8.Q&A 
9.Social Network 
16.รายงานผลการสำรวจความพงึพอใจการ
ให้บริการ  
17 E-Service  
21. แผนการจดัซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสด ุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน  
24.รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี  
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
28.รายงานผลและการบริหารพฒันา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี  
  

1. หน่วยงานควรสร้างความตระหนักในการ
สร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร โดยออกคำสั่ง
มอบหมายให้มเีจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบในการ
นำเข้าข้อมูลเว็บไซตเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารของหน่วยงานในงานบริการแตล่ะ
ประเด็นอย่างชัดเจน  
2. หน่วยงานควรปรับปรุงเว็บไซตข์อง
หน่วยงานเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลการ
ติดต่อที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ
ปรับปรุงการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ให้สามารถ
เข้าถึงช่องทางเครือข่ายออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram ได้โดยง่าย  
3. หน่วยงานควรดำเนินการประชาสัมพันธ์
เผยแพรผ่ลการสำรวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ
หน่วยงานในรอบปีท่ีผ่านมา  
4.หน่วยงานควรดำเนินการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมลูการบริหารเงินงบประมาณ ใน
ประเด็นต่างๆ ให้เป็นปจัจุบัน และครอบคลุม
เพื่อสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 
 
 
 



๗ 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดิเผยข้อมูล 

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรอ้งเรียน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
33. การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีสว่นร่วม  
 

5. หน่วยงานควรดำเนินการกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ครอบคลมุ ครบถ้วนทุกประเด็น
ของแต่ละงาน และจดัประชุมช้ีแจงสร้างความ
เข้าใจ โดยมีการตดิตามรายงานผล
ความก้าวหน้าเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในปีต่อไป 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ 

35. การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร  
36. การประเมินความเสี่ยงการทจุริต
ประจำปี  
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 
38.การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร 
42. มาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- มีการปรับปรุงลงในเว็ปไชต์องคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลให้ทันสมัย  
- หน่วยงานมีเว็ปไชต์หลักท่ีสามารถเข้าถึงได้
ง่าย รวดเร็ว  
- ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่ท่ีดูแลเว็ปไชต์ ไดไ้ป
อบรมเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีให้ทันยุค 
ทันสมัยอยู่ตลอด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล
การดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. หน่วยงานต้องมี
มาตรการหรือแนวทาง
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
โดยยดึหลักตามมาตรฐาน 
ความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
หรือมีการดำเนินการตาม
ขั้นตอน ระยะเวลาที่
กำหนดไว้และบุคลากร
ของหน่วยงานให้
ความสำคญักับเรื่องการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ
แก่ผู้มาตดิต่อท่ัวไปกับผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัวเท่าเทียมกัน 

- เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานจะต้อง
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแกผู่้มา
ติดต่ออย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเปน็
ผู้มาตดิต่อท่ัวไปหรือผูม้าตดิต่อท่ี
รู้จักเป็นการส่วนตัว  
- เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานจะต้อง
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแกผู่้มา
ติดต่อให้เป็นไปตามกำหนด
ระยะเวลา  
- เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น มุ่งผลสำเรจ็
ของงาน ให้ความสำคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว และมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่หากเกิดความ
ผิดพลาดจากการปฏิบตัิงานของ
ตนเองพร้อมรับผิดชอบ  

ปีงบประมาณ 
2564 

รายงาน
ความกา้วหนา้     
และสรุปผล ณ        
สิน้ปีงบประมาณ 

สำนักปลัด 

2. หน่วยงานต้องสร้าง
การรับรู้ให้แกเ่จ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานเกี่ยวกับ
แผนการใช้งบประมาณ
ประจำปี รวมถึงการจัด
ช้ือจัดจ้าง การจัดหาพสัดุ 
และการตรวจรับพัสดุโดย
เผยแพร่อยา่งโปร่งใสหรือ
ประกาศแจ้งเวียนให้
พนักงานทุกกองงานทราบ
โดยทั่วกัน และควรให้
ความสำคญักับการเปิด
โอกาสให้บคุลากรภายใน
มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณได้  
 

- การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ต้องเผยแพร่ใหเ้จ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานรับรู้อย่างทั่วถึง  
- การใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ต้องเป็นอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  
- หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมสี่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณโดยการสอบถาม 
ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อยา่ง
สะดวก  

ปีงบประมาณ 
2564 

- มีการรายงานผลใน
ที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการเป็น
ประจำทุกเดือน  
- น ากระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดั
ชือ้จดัจา้งทกุขัน้ตอน
เผยแพร่
ประชาสมัพนัธท์าง
เว็บไซตข์ององคก์าร
บรหิารส่วนต าบล  

สำนักปลัด 

 
 



๙ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผลการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.หน่วยงานต้องแสดง
การดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานดา้น
คุณธรรมและความ
โปร่งใส  
- หน่วยงานต้องการแสดง
การดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคต ิ
ค่านิยม ในการปฏิบตัิงาน
อย่างซื่อสัตย์ สจุริต  
อย่างชัดเจน  

- เพิ่มช่องทางการเข้าถึงประกาศ
เจตจำนงสจุริตของผู้บริหารบนหนา้
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
- เทศบาลควรจดัใหม้กีิจกรรมที่
แสดงถงึการมีส่วนรว่มในการ
ส่งเสรมิดา้นคณุธรรมและความ
โปรง่ใสของหน่วยงานอยา่งชดัเจน  

ปีงบประมาณ 
2564 

- ได้ดำเนินการกำหนด
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน เพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้
มีความโปร่งใส และ
ป้องปรามการทุจริตมิ
ให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร และได้
ดำเนินการแจ้งเวียนให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบ เพื่อ
ยึดถือปฏิบัติและได้มี
การเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ อบต. ให้
ประชาชนได้ทราบแล้ว  
 

ทุกกองงาน 

 
 

 



๑๐ 

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้
กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามและการ
ดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

1. หน่วยงานต้องมีมาตรการ
หรือแนวทางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือมีการ
ดำเนินการตามขั้นตอน 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้และ
บุคลากรของหน่วยงานให้
ความสำคญักับเรื่องการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่
ผู้มาตดิต่อท่ัวไปกับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
เท่าเทียมกัน 

- เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผูม้าตดิต่ออย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะ
เป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดตอ่ท่ีรู้จักเป็นการ
ส่วนตัว  
- เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผูม้าตดิต่อให้เป็นไปตามกำหนด
ระยะเวลา  
- เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่น มุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคญักับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว และมีความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี
หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของ
ตนเองพร้อมรับผิดชอบ  

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ  
 

- รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ 
สิ้นปีงบประมาณ  
 

สำนักปลัด 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ  หาก อปท. มีการจัดทำรายงานดังกล่าว  จะสามารถนำไปตอบแบบประเมินฯ (OIT) ข้อ O41  O42 และ O43 



๑๑ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามและการ
ดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

2.หน่วยงานต้องสร้างการ
รับรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้
งบประมาณประจำปี รวมถึง
การจัดช้ือจัดจ้าง การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
โดยเผยแพร่อยา่งโปร่งใสหรือ
ประกาศแจ้งเวียนให้พนักงาน
ทุกกองงานทราบโดยทั่วกัน 
และควรให้ความสำคัญกับ
การเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณได้  
 

- การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานต้องเผยแพร่ใหเ้จ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับรู้
อย่างทั่วถึง 
- การใช้งบประมาณของหน่วยงานต้องเป็นอย่าง
คุ้มค่าและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
- หน่วยงานต้องเปิดโอกาสใหเ้จ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่าง
สะดวก 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  

 

- มีการรายงานผลในที่ประชุม
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นประจำทุกเดือน 
- นำกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดช้ือจัดจ้างทุกข้ันตอน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ของ อบต. 

1. หน่วยงานต้องสร้างการรับรู้ใหแ้ก่
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการ
ใช้งบประมาณประจำปี รวมถึงการจัด
ช้ือจัดจ้าง การจัดหาพสัดุ และการตรวจ
รับพัสดโุดยเผยแพร่อย่างโปร่งใสหรือ
ประกาศแจ้งเวียนให้พนักงานทุกกอง
งานทราบโดยทั่วกัน และควรให้
ความสำคญักับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมสี่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้ 

- สำนักปลัด 
- กองคลัง 
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๑๒ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามและการ
ดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

10. หน่วยงานต้องแสดงการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคญักับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  
- หน่วยงานต้องการแสดง
การดำเนินการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมี
ทัศนคติ คา่นิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์ 
สุจรติ  
อย่างชัดเจน  

- เพิ่มช่องทางการเข้าถึงประกาศเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
- องค์การบริหารส่วนตำบลควรจดัให้มีกิจกรรมที่
แสดงถึงการมสี่วนร่วมในการส่งเสริมด้านคณุธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างชัดเจน  

ปีงบประมาณ 
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- ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้มีความโปร่งใส และ
ป้องปรามการทุจริตมิใหเ้กิดความ
เสียหายต่อองค์กร และได้
ดำเนินการแจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบ เพ่ือยดึถือ
ปฏิบัติและได้มีการเผยแพรล่งใน
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ประชาชนได้ทราบแล้ว 

1. หน่วยงานต้องแสดงการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคญักับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสรมิหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  
- หน่วยงานต้องการแสดงการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้จ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานมีทัศนคต ิค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์ สุจริต  
อย่างชัดเจน  

- สำนักปลัด/ 
ทุกกองงาน 
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