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อ าเภอโนนสูง  จังหวดันครราชสีมา 



ค าน า 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบ 2564  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่ างเหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) 
การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตลาดแค หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมิน
ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรม และประการ
ส าคัญคือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางการ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2565  ต่อไป 
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(1) 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา 

ประจ าปี  2564 

************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือว่าเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เทศบาลต าบลตลาดแค จึงจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี  2564 ขึ้น 
เพ่ือแสดงการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ที่มีรายละเอียดการวิเคราะห์ คือ 
จุดแข่งและจุดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค ประเด็นที่ต้องพัฒนา และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนว
ทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ                 เทศบาลต าบล
ตลาดแค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนน
สูง  จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 คะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 79.27 คะแนน 
 ระดับผลการประเมิน : B 
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ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 : รายละเอียดคะแนนแต่ละตัวช้ีวัด 

 

 
ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวดันครราชสมีา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 : คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 

  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่ (1) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน : 93.73 ซึ่ง
เป็นคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดของเทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ส่วนตัวชี้วัดที่ 
(10)การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร : 59.73 เป็นคะแนนต่ าสุดรายตัวชี้วัด 



 
 

(3) 

 
 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวดันครราชสมีา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

: เปรียบเทียบรายปี 

  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 พบว่า 
 ปี พ.ศ. 2563 คะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 57.38 คะแนน 
 ปี พ.ศ. 2564 คะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 79.27 คะแนน 

  ผลคะแนนภาพรวมหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลตลาดแค มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.01 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 2 ตัวช้ีวัดตามล าดับ คือ 
1) ตัวชี้วัดที่ (1) ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนน : 93.73 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดราย 

ตัวชี้วัดของเทศบาลต าบลตลาดแค เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วน/... 

 



 
 

(4) 
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ     

2) ตัวชี้วัดที่ (2) การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนน :  90.40 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อนโยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงใน
กรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จ านวน 8 ตัวช้ีวัดตามล าดับ คือ 
1) ตัวชี้วัดที่ (5) การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนน : 84.68 เป็นคะแนนจากการประเมิน 

การรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มา
ติดต่อที่รู้จักกัน เป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ  
ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ 
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก  ซึ่งถือ
เป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

2) ตัวชี้วัดที่ (6) การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนน : 75 เป็นคะแนนจากการรับรู้ของ 
บุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ า ปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง  
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ ความส าคัญกับการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานตนเองได้ 
 



 
 

(5) 
3) ตัวชี้วัดที่ (7) การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนน : 74.74.56 เป็นคะแนนจาก 

การรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ 
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบาย  ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึง  การ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริต ในหน่วยงานลดลง
หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น การทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน  หน่วยงาน รวมถึง
การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง  การท างาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

4) ตัวชี้วัดที่ (6) การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนน : 73.37 เป็นคะแนนจากการรับรู้ของ 
บุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือ
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซง  จากผู้มี
อ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 

5) ตัวชี้วัดที่ (9) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนน : 69 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของทางราชการ ของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งการขอยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน สะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เผื่อ
เผยแพร่ให้กับบุคคลภายในองค์กรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานด้วย 

6) ตัวชี้วัดที่ (10) การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนน : 59.84 เป็นคะแนนจาก 
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ 
3. การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ 
4. จัดหาพัสดุ 
5. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม

นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
6. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม 
    



 
 

(6) 
    4. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลตลาดแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2564” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency : IIT) ของเทศบาลต าบลตลาดแค ได้คะแนนรวมเท่ากับ  75.32 อยู่ในระดับ B บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในมีการรับรู้ในระดับที่ดีต่อหน่วยงานของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ (1) การ
ปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ (2) การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ (3) การใช้อ านาจ ตัวชีวัดที่ (4) การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และตัวชี้วัดที่ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต จากตัวชี้วัดทั้ง 5 ข้อ มีข้อเสนอแนะ คือ  

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ 
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการ
ปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลัก
คุณธรรมและความสามารถ 

2 การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบ
จากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

3 การใช้อ านาจ จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job description) และ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และ
การลงโทษอย่างเคร่งครัด 

5 การแก้ไขปัญหารการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและ
มีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่าง 



 
 

(7) 

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ 

  ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการ
ท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

 

 4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency : EIT) ของเทศบาลต าบลตลาดแค ได้คะแนนรวมเท่ากับ 90.69 อยู่ในระดับ A บ่งชี้ให้เห็น
ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีการรับรู้ในระดับที่ดีมากต่อเทศบาลต าบลตลาดแค ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ (6) คุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ (8) การปรับปรุงการ
ท างาน จากตัวชี้วัดทั้ง 3 ข้อ มีข้อเสนอแนะ คือ 

ตัวชี้
วัดที ่

ตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ 

6 คุณภาพ
การ

ด าเนิน 
งาน 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

7 ประสิทธิ 
ภาพการ
สื่อสาร 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

8 การ
ปรับปรุง

การ
ท างาน 

สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

  4.3 ผลประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ของเทศบาลต าบลตลาดแค  ได้คะแนนรวมเท่ากับ 73.67 อยู่ในระดับ C 
บ่งชี้ให้เห็นว่ามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยู่ในระดับที่
พอใช้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ (9) การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ (10) การป้องกันการทุจริต จาก
ตัวชี้วัดทั้ง 2 ข้อ มีข้อเสนอแนะ คือ 

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ 
9 การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากร 



 
 

(8) 

  บุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการ
ให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยตรง 

10 การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนด
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการ
น าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 
 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ (10) การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้
คะแนน : 59.84 เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ 
3. การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
และตัวชี้วัดที่ (10) การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนน : 62.50 เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบใน 2 ประเด็น คือ 
   1. การด าเนินการเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
   2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลง โดยการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  จากผลการประเมินข้างต้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เพ่ือ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลตลาดแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามข้อค าถามในตัวชี้วัดที่ (9) และตัวชี้วัดที่ (10) ข้อ 34 - ข้อ 43 ซึ่งคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ปปช.ได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการดังนี้  คือ 



 
 

(9) 
1. การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา 
บนเว็ปไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

2. การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ 
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินที่ผ่านมา จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับ
ติดตามการน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็ปไซต์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยก าหนดวิธีการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(IIT) 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
 

ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
แบบตรวจสอบการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

  ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 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 



 
 

(10) 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ( 85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  ทั้งนีแ้ม้ว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาดแค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดค่าเป้าหมายไว้แล้ว แต่
ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลตลาดแค ก็ยังคงต้องยกระดับผลการ
ประเมินฯ โดยการวิเคราะห์จากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา 
  จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลตลาดแค จึงมี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ เทศบาลต าบลตลาดแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้ 

1) น าข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลตลาดแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน โดยการก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และการก ากับติดตาม  

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวช้ีวัดที่ (2) การใช้งบประมาณ  

ที ่ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลง

หรือประกาศให้บุ คลากร
ทราบถึงนโยบายแผนการใช้
งบประมาณนับตั้งแต่การ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี และ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส และ
การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานต้องเป็นไปอย่าง
คุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ ไม่
เอ้ือปะโยชน์แก่ตนเองและ
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคคลากรในหน่วยงาน
เช่ นค่ า วั สดุ อุปกรณ์  ค่ า
เดินทาง มีความถูกต้อง  

- มีการให้ความรู้แก่บุคลากรใน
เรื่องแผนการใช้งบประมาณ
ประจ าปี โดยประชาสัมพันธ์ถึง
ก า ร ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น แ ต่
โครงการใหบุคลากรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงแผนการ
ใช้งบประมาณ 
- งบประมาณที่ใช้โดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและความ
คุ้มค่าในการด าเนินการมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลฯ  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
 ใ ห้ บุ ค ค ล ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน 

   

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 
ตัวช้ีวัดที่ (8) การปรับปรุงการท างาน 

ที ่ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
2. หน่วยงานต้องมีมาตรการ

ลดขั้นตอนในการให้บริการ 
เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว 
(one stop service) การให้ 
บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้อง
มีช่องทางให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

- จัดท ามาตรการลดขั้นตอนใน
การให้บริการ 

ส านักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลฯ  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 ตัวช้ีวัดที่ (9) การเปิดเผยข้อมูล 

ที ่ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
3. หน่ วยงานต้องปรั บปรุ ง

เว็บไซต์องค์กร โดยต้องน า
ข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน 
เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
แผนด าเนินงาน งบประมาณ 
บุ คลากร โ คร งก ารและ
กิจกรรม  
 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประสานงานกับผู้จัดท าเว็บไซต์
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลฯ  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

4. มีการตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา 
พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

- ก าหนดช่วงเวลาในการต่อ
อายุ เ ว็ บ ไซต์ที่ แน่ นอน เป็ น
ประจ าทุกปี 

กองคลัง 

5. มีการจัดท าช่องทาง E-Service 
ให้แก่ผู้รับบริการสามารถขอรับ
บริการตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 

- แจ้ ง ผู้ จั ดท า เ ว็ บ ไ ซต์ เ พ่ิ ม
ช่องทาง E-Service เพ่ือเป็น
ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ บุ ค ค ล ภ า ย อ ก
สามารถขอรั บบริ ก ารผ่ าน
ช่องทางออนไลน์ 

ส านักปลัด  
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2. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน เพื่อให้มีข้อมูลพร้อมในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด คือ 
 2.1) ตัวช้ีวัดที่ (9) การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 
  ตัวช้ียัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
01 โครงสร้าง 0 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

0 ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

ส านักปลัด/
กองยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

02 ข้อมูลผู้บริหาร 0 แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วย 
0 ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ 
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งท่างการ 
บริหารของหน่วยงาน 

ส านักปลัด/
กองยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

03 อ านาจหน้าที่ 0 แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

ส านักปลัด/
กองยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

04 แผนยุทธศาสตร์หรือ 
แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

0 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากว่า 1 ปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
0 เป็นแผนทีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

ส านักปลัด/
กองยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

05 ข้อมูลการติดต่อ 

 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
0 ที่อยู่หน่วยงาน 
0 หมายเลขโทรศัพท์ 
0 หมายเลขโทรสาร 
0 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
0 แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

ส านักปลัด/
กองยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

 

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด/
กองยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
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การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
07 ข่าวประขาสัมพันธ์ 0 แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
0 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
08 Q&A 0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และ

หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-
ตอบเป็นต้น 
0 สามารถเชื่อมโยงไปยังชิองทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 

ส านักปลัด/
กอง 

ยุทธศาสตร์
และ

งบประมาณ 
09 Social Network 0 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 

Twitter, Instagram เป็นต้น 
0 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด/
กอง

ยุทธศาสตร์
และ

งบประมาณ 
 

 
  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

   การด าเนินการ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
010 แผนด าเนินงาน

ประจ าปี 
0 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่
ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
0 เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2565 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

011 รายงานการก ากับ 
ติตามการ
ด าเนินงาน 
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

0 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
0 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น 
0 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

012 รายงานผลการ 
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

0 แสดงผลการด าเนินตามแผนด าเนินประจ าปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
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   การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

013 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ
ใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

ส านักปลัด/
ทุกกอง 

   การให้บริการ  

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
014 คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ 
0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือ
ภารกิจใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือติดต่ออย่างไร  
เป็นต้น 

ส านักปลัด/
ทุกกอง 

015 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 
 

0 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
0 เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564 

ส านักปลัด/
ทุกกอง 

016 รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

0 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

ส านักปลัด/
ทุกกอง 

017 

 

 

E-Service 
 
 

0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

 
 
 

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
018 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี 
0 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

กองคลัง 

019 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

0 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
0 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

กองคลัง 



 
 

(14) 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

020 
รายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปี 

0 แสดงผลการด าเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

กองคลัง 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
0 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
0 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

กองคลัง 

022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุ 

0 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เช่นประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
0 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

กองคลัง 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

0 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
0 จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
0 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

กองคลัง 

024 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

0 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

กองคลัง 

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
025 นโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
0 แสดงนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล ที่มีมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
0 เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
หรือนโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
0 เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 

ส านักปลัด 

 

 

 



 
 

(15) 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

026 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

0 แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล เช่นการ
วางแผนก าลังคน การสรรหา คนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
0 เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ 025 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

ส านักปลัด 

027 หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
0 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
0 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
0 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
0 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
0 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
0 เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
 

ส านักปลัด 

028 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

0 แสดงผลการบริหารและพัฒนากรบุคคล 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะการบริหาร
พัฒนาทัพยากรบุคคล เป็นต้น 
0 เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 
 

ส านักปลัด 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
  การจัดการเรื่องเรียนการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
029 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจ าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
เป็นต้น 

ส านักปลัด 

030 ช่องทางแจ้งเรื่องการ
ทุจริต 

0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 

ส านักปลัด 



 
 

(16) 

  ของหน่วยงาน  

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

0 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน 

0 มีข้อมูลความกา้วหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

0 เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 

ส านักปลัด 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
032 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
0 แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

033 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2564 

ส านักปลัด/
กอง

ยุทธศาสตร์
และ

งบประมาณ 

2.2) ตัวชี้วัดที่ (10) การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
034 เจตจ านงสุจริตของ 

ผู้บริหาร 
0 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล 
0 ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

035 การมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร 

0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
0 เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ส านักปลัด 



 
 

(17) 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
036 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจ าปี 
0 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
0มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

ส านักปลัด 

037 การด าเนินการเพ่ือ 
จัดการความเสี่ยงการ 
ทุจริต 

0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
0 เป็นกิจกรรมหรือด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

ส านักปลัด 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร 
0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ส านักปลัด 

แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
039 แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต 
0 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯเช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 
 

ส านักปลัด 

040 รายงานการก ากับ 
ติดตามการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

0 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
0 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เป็นต้น 
0 ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

ส านักปลัด 



 
 

(18) 

041 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

0 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
0 ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 

ส านักปลัด 

 

ตัวช้ีวัดยอ่ย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
042 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

0 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ ในปี พ.ศ.2563 
0 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
0 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การ
ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล เป็นต้น 
 

ส านักปลัด 

043 
 
 
 
 

การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

0 แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 

ส านักปลัด 
 
 

 
 
   

 


