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ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 
 
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  
 

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นกำรประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ โดยถือเป็นกำรประเมินท่ีครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐท่ัวประเทศ ซึ่งเป็นไปตำม
มติคณะรัฐมนตรี ในกำรประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกรำคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐ ทุกหน่วยงำนให้
ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐใน
ปีงบประมำณ พ .ศ. 2561–2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมท่ีส ำนักงำน ป  .ป .ช .  ก ำหนดส ำหรับ
ในกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ  .ศ  . 2564 นั้น ส ำนักงำน   ปปช. ได้ศึกษำทบทวนกำรประเมิน ITA ใน
หลำยด้ำน เพื่อพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดกำรทุจริต ประพฤติมิชอบได้ โดยกลไกส ำคัญท่ีจะช่วยให้ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร
ลดน้อยลง คือ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ให้เกิดขึ้นกับ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหำรท้องถิ่นและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้
ตระหนักและ ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำร ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วน  
ต ำบลบ้ำนเพชร จึงได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
อบต . บ้ำนเพชร ประจ ำปีงบประมำณ พ  .ศ . 2564 เพื่อน ำผลกำรประเมิน มำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำด้ำน
คุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร ประจ ำปีงบประมำณ พ  .ศ.
2565 ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น และสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 
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ท่ีมาและความส าคัญ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินท่ีครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 โดย
ใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดส าหรับในการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการศึกษาทบทวน การประเมิน ITA ในหลายด้าน เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ท้ังด้านรายละเอียดการประเมิน ด้านเครื่องมือการประเมิน และด้านวิธีการประเมิน นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้การประเมิน ITA 
สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดภาระของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และลดงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ
แล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานท่ีรับการ ประเมินได้รบัทราบ สถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเอง และ
สามารถน าผลการประเมิน ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริม
ให้การบริหารราชการ ของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม
ของประเทศ ลดน้อยลงไปได้ไม่มากก็น้อย  ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ 
โดยกลไกส าคัญท่ีจะช่วยให้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการลดน้อยลง คือ การสร้างการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้ตระหนักและ ให้ความส าคัญกับการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  จึงได้เข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อน าผลการประเมิน มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
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กรอบการด าเนินงาน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/ หัวหน้า 
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท่ีท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี การ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้อง มีจ านวนไม่น้อย
กว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อย (น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในท้ังหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง 
 

การรวบรวมข้อมูล 
1) หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ลงในระบบ ITAS เพื่อให้ระบบสามารถ ก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน 
2) หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน ท้ังนี้ 

หน่วยงานควรค านึงถึงการเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบให้ท่ัวถึงและส่งเสริมให้มีการกระจายตัว ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในท่ีครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ 

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS ท้ังนี้ หน่วยงาน จะต้อง
ก ากับติดตามและส่งเสริมให้มีการตอบไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 

1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ท่ีมารับบริการ
หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ขั้นต่ าจ านวนร้อย
ละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณี หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย (น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ท้ังหมด ส่วนกรณี
หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง 
 

การรวบรวมข้อมูล 
1) หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในระบบ ITAS เพื่อให้ ระบบ

สามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน จากนั้นหน่วยงานกรอกรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกของ
หน่วยงานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดในระบบ ITAS ท้ังนี้ หน่วยงานควรค านึงถึงข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกท่ี
สอดคล้องและครอบคลุม ตามบทบาทหน้าท่ีและภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน 

2) ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจ EIT จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตาม
ฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยผู้รับจ้างประเมินอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินหรือเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดจากนั้น
ท าการบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ท้ังนี ้ผู้รับจ้างประเมินจะมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีมี คุณภาพและมีลักษณะความเป็นตัวแทนท่ีดีทางวิชาการและทางสถิติ รวมท้ัง มีข้อมูลการตอบไม่น้อยกว่า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด
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3) หน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ภายนอกเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS อีกช่องทางหนึ่ง 
 

1.3 หน่วยงาน 
 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมินการรวบรวมข้อมูล 
 1) หน่วยงานตอบแบบส ารวจ OIT ลงในระบบ ITAS 
 2) ผู้รับจ้างประเมินจะตรวจสอบข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ
หน่วยงานจากค าตอบของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จากนั้น
ท าการให้คะแนนและให้ความเห็นตามแบบส ารวจ OIT และบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ท้ังนี้ กรณีท่ี ค าตอบของ
หน่วยงานไม่ชัดเจนจนไม่สามารถให้คะแนนได้ หรือกรณีมีข้อสงสัย ผู้รับจ้างประเมินอาจมีการ ประสานงานเพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินประกอบการพิจารณา 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับการประเมินจาก  3  ช่องทาง  ดังนี้ 
 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภา องค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบ ประเมินฯ ตามแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ผ่านระบบ ITAS  รายละเอียด  ดังนี้ 

จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 48 คน  
จ านวนค่าขั้นต่ า 48 คน  
ตอบด้วยตนเอง 48 คน (ครบตามจ านวนค่าขั้นต่ า) 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน ของรัฐอื่นท่ีมารับ
บริการหรือมาติดต่องานตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วม
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS รายละเอียด ดังนี้ 

จ านวนท้ังหมด 300 คน 
จ านวนค่าขั้นต่ า 30 คน 
ตอบด้วยตนเอง 30 คน 
ตอบโดยผู้รับจ้าง 30 คน (ครบตามจ านวนค่าขั้นต่ า) 

 
 
 
 
 
 

3. เว็บไซต์  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร www.banphet.go.th

file:///C:/Users/WiN%2010/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.banphet.go.th
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ผลการประเมิน 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.itas.nacc.go.th โดยผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลการประเมินโดยรวม 
    1.1 คะแนนเฉล่ีย 90.57 
    1.2 ระดับผลการประเมิน A 

2. ผลการประเมินรายตัวชี้วัด  เรียงอันดับจากมากไปน้อย  ปรากฏตามตารางดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

อันดับ ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 100 

2 การใช้อ านาจ 100 

3 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 

4 การใช้งบประมาณ 94.50 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.50 

6 การป้องกันการทุจริต 93.75 

7 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 83.33 

8 คุณภาพการด าเนินงาน 82.54 

9 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 78.97 

10 การปรับปรุงการท างาน 77.72 

http://www.itas.nacc.go.th/
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 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



13 
 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินรายด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1. ด้าน  IIT  สามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน ประจ าปี 2564 ได้ตามตารางดังนี้ 
 

 
ข้อ 

 
ด้าน/ประเด็นค าถาม 

 
คะแนน เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห ์  
การ 

ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา 
มาตรฐาน 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 100.00  

1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ผู้มาติดต่อสอบถามอย่างโปร่งใส เป็นไปตามข้ันตอน และ
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดมากน้อยเพียงใด 

100.00   √  

2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ ส่วนตัวเท่า
เทียมกัน  มากน้อยเพียงใด 

100.00   √  

3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มีพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงานมุ่งผลส าเรจ็ของงาน ให้ความส าคัญกับงาน มากกว่าธุระ
ส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหากความ ผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
อย่างไร 

100.00   √  

4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคาการรบัความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ  อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

100.00   √  

5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี การรับเงิน ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา หรือรับความบันเทิง เป็นต้น 
นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม ่

100.00   √  

6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่นๆ  เช่น  การยกเว้นค่าบริการ  การอ านวย ความ
สะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคล ภายนอกหรือภาคเอกชน   
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม ่

100.00   √  
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ข้อ 

 
ด้าน/ประเด็นค าถาม 

 
คะแนน เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห ์ การ 
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา 

มาตรฐาน 
2. การใช้งบประมาณ 94.50  

7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

67 √   - ต่ า 
- แก้ไข 

เร่งด่วน 
8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง 

ความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ที่ต้ังไว้ มาก
น้อยเพียงใด 

100.00   √  

9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00   √  

10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็น 
เท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ ์หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

100.00   √  

11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุอย่างโปรง่ใสตรวจสอบได้ และ เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง 
มากน้อยเพียงใด 

100.00   √  

12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน มากน้อยเพียงใด 

1000.00   √  

3. การใช้อ านาจ 100.00  
13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน   มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง 

เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
100.00   √  

14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ 
คุณภาพของผลงานมากน้อยเพียงใด 

100.00   √  

15 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

100.00   √  

16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสัง่การให้ท่านท าในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย 
เพียงใด 

100.00   √  

17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสัง่การให้ท่านท าในสิ่งที่ 
ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย เพียงใด 

100.00   √  

18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานท่าน ถูกแทรกแซง 
จากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง และเอ้ือประโยชน์ ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00   √  
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ข้อ 
 

ด้าน/ประเด็นค าถาม 
 

คะแนน เฉลี่ย 
ผลการวิเคราะห ์ การ 

ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา 
มาตรฐาน 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 83.33  
19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ 

ทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

100.00   √  

20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อย
เพียงใด 

100.00   √  

21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช ้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ อนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00   √  

22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ 
ราชการไปใช ้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

0 √   - ต่ า 
- แก้ไข 
เร่งด่วน 

23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการ ใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00   √  

24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ 
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ น าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม  หรือพวกพ้อง มากน้อย เพียงใด 

100.00   √  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.50  
25 ผู้บริหารสูงสุดชองหน่วยงาน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ

ทุจริต มากน้อยเพียงใด 
100.00   √  

26 หน่วยงานของท่าน มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการ 
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ หน่วยงาน 
หรือไม ่

100.00   √  

27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ได้รับการแก้ไขมากน้อย 
เพียงใด 

100.00   √  

28 หน่วยงานมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ 
ทางวินัย  ต่อการทุจริตในหน่วยงาน  มากน้อยเพียงใด 

100.00   √  

29 หน่วยงานมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด 

67.00  √   

30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานท่าน
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการ อย่างตรงไปตรงมา และ
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี ผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร 

100.00   √  
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2. ด้าน  EIT  สามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน  ประจ าปี 2564  ได้ตามตารางดังนี้ 

 
ข้อ 

 
ด้าน/ประเด็นค าถาม 

 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห ์  
การ 

ด าเนินการ 
แก้ไข พัฒนา รักษา 

มาตรฐาน 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 82.54  

1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างโปร่งใสตามข้ันตอนที่ก าหนด และเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด มากน้อยเพียงใด 

87.70   √  

2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน
กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 
 

88.84   √  

3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  ให้ข้อมูลเก่ียวกับ 
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปดิบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

68.30  √   

4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา  ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของ 
หน่วยงานที่ท่านมาติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้
ความบันเทิง เป็นต้น เพ่ือแลก กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม ่

99.55   √  

5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการด าเนินงาน  โดยค านึงถึง 
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

68.31   √  

7. ประสิทธิภาพการสือ่สาร 78.97  
6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 

มีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย มากน้อย
เพียงใด 

88.59   √  

7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

67.84  √   

8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

74.32  √   

9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการด าเนินงานได้อย่าง ชัดเจนมาก
น้อยเพียงใด 

88.41   √  

10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 

75.68  √   
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ข้อ 
 

ด้าน/ประเด็นค าถาม 
 

คะแนน เฉลี่ย 
ผลการวิเคราะห ์  

การ 
ด าเนินการ 

แก้ไข พัฒนา รักษา 
มาตรฐาน 

8. การปรับปรุงการท างาน 77.72  
11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง 

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึนมากน้อย เพียงใด 
69.22   √  

12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรงุวิธีการและ ข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน  มากน้อย 
เพียงใด 

66.96  √   

13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการ  ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มากข้ึน 
หรือไม ่

75.68  √   

14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ ปรบัปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ 
หน่วยงานได้ดีข้ึน  มากน้อยเพียงใด 

88.81   √  

15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการปรับปรงุการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้มีความโปรง่ใสมากข้ึน มากน้อย เพียงใด 

87.95   √  
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 สรุปผลการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (ITA) 
ประจ าปี 2563  หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2564 จ านวน 90.57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนท่ี
ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาในจุดท่ียังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถ
ยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา สร้างความ
ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ี
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการ
ด าเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่งท่ีส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแสดงโครงสรา้งท่ีครอบคลุมท้ังฝ่ายการเมือง
และฝ่ายข้าราชการประจ า 
- เพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
- เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- ส่งเสริมการท างานท่ีค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- เพิ่มช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การด าเนินงาน/การให้บริการเพิ่มขึ้น 
- ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
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 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาก าหนดมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้ 
 มาตรการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้น าข้อค าถามท่ีมีค่าคะแนนต่ าในแต่ละด้าน มาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี ้
 

ด้าน/ค าถาม ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

การรายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ควบคุม 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 1. ผู้บริหารท้องถิ่นก าชับให้ 31 ธ.ค. 64 รายงานผลต่อ ผู้รับผิดชอบ 

น.ส.ธารทิพย์ น้อยสุวรรณ์  
หัวหน้าฝ่ายฯ 

 

ผู้ควบคุม 
นางไพวรินทร์ ค าหงษา 

หัวหน้าส านักปลัด 
นายศุภชัย  ชาญวิจิตร 

ปลัด อบต. 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา บุคลากรปฏิบัติงานและ
ให้บริการ 

 ผู้บังคับบัญชา 

ติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ี แก่ผู้มาติดต่อราชการอย่าง
โปร่งใส 

  

รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียม
กัน 

เป็นไปตามข้ันตอน และ
ระยะเวลา 

  

มากน้อยเพียงใด 2. จัดท าแผนผังขั้นตอนการ   
 ด าเนินงานให้ชัดเจน และปิด   
 ประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ 

อบต. 
  

การใช้งบประมาณ 
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่านมากน้อย
เพียงใด 

- ผู้บริหารท้องถิ่นส่ังการให้ 
 

- 15 ต.ค. 64 รายงานผลต่อ ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.สุพัตรา อาบสุวรรณ ์
 

ผู้ควบคุม 
 นางปรัชญาภรณ์ มังกร 

ผอ.กองคลัง  กองคลัง ประชาสัมพันธ์แผนการ - 15 ม.ค. 65 ผอ.กองคลัง 
 ใช้จ่ายเงินประจ าปีให้พนักงาน 

 
- 15 เม.ย. 65 ภายในวันท่ี 15 

 ทุกส านัก/กอง รับทราบอย่าง - 15 ก.ย. 65 ของเดือนแรก 
 ท่ัวถึง  ของทุกไตรมาส 

มาตรการขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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หน่วยงานของท่านใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงความ
คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ของงบประมาณท่ีต้ังไว ้มาก
น้อยเพียงใด 

- ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด
นโยบายการบริหารงานโดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าจ าเป็น 
เหมาะสม และประหยัดและ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
และก าชับให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

31 มี.ค. 65 รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ผู้รับผิดชอบ 
หน.ฝ่าย/หน.ส านัก/ผอ.

กอง 
 

ผู้ควบคุม 
นายศุภชัย ชาญวิจิตร 

ปลัด อบต. 

    
    
    
    
    
    
    
หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาส ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร 31 มี.ค. 65 กรณีมีข้อทักท้วง ผู้รับผิดชอบ 

น.ส.ธารทิพย์ น้อยสุวรรณ์ 
 หัวหน้าฝ่ายฯ 

 

ผู้ควบคุม 
นางไพวรินทร์ ค าหงษา 

หัวหน้าส านักปลัด 
นายศุภชัย  ชาญวิจิตร 

ปลัด อบต. 

ให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณ โดยการสอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน มากน้อย 
เพียงใด 

ได้ร่วมตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณเช่น การเข้าร่วม
ประชุม  และ เพิ่มช่องทางใน
การสอบถามทักท้วง  ร้องเรียน 
เป็นต้น 

 ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การใช้จ่าย งปม. 
รายงานผู้บริหาร
ทราบโดยเร็ว 
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ด้าน/ค าถาม ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

การรายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ควบคุม 

การใชอ้ านาจ 
ผู้บังคับบัญชาของท่าน 
มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง
เป็น ธรรม มากน้อยเพียงใด 

ผู้บริหารท้องถิ่นก าชับให้ปลัด 
หัวหน้าส่วน/ผอ.กองประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงาน เป็นธรรม 
โปร่งใส 

31 มี.ค. 65 รายงานผล ปัญหา
อุปสรรค ให้
ผู้บริหารท้องถิ่น 
ทราบโดยตรง 

ผู้รับผิดชอบ 
หน.ฝ่าย/หน.ส านัก/ผอ.
กอง  

ผู้ควบคุม 
นายศุภชัย ชาญวิจิตร 

ปลัด อบต. ท่านได้รับการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ 
ของผลงานมากน้อยเพียงใด 

ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบาย 
ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม 

30 ก.ย. 65 รายงานผลต่อ 
หัวหน้าส านัก/ 
ผอ.กอง อย่าง
สม่ าเสมอ 

ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการ 
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานหรือการให้ 
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบาย 
การคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมการศึกษาดูงานหรือ
การให้ทุนการศึกษาโดย
พิจารณาตาม ความจ าเป็นและ
เหมาะสมและ ให้ผ่านความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดับต้นก่อน 

30 ก.ย. 65 รายงานผลต่อ 
หัวหน้าส านัก/ 
ผอ.กอง และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามล าดับ 

การบริหารงานบุคคลของ 
หน่วยงานท่าน ถูกแทรกแซง 
จากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขาย 
ต าแหน่ง และเอื้อประโยชน์ให้ 
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย 
เพียงใด 

ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบาย 
การบริหารงานบุคคลอย่าง
โปร่งใส และแต่งต้ัง
คณะกรรมการในการ พิจารณา
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
และ ด าเนินการการตาม 
ระเบียบ หนังสือส่ังการอย่าง 
เคร่งครัด 

30 ก.ย. 65 รายงานผลต่อ 
หัวหน้าส านัก/ 
ผอ.กอง และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามล าดับ 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม 
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวก มากน้อย
เพียงใด 

1.ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอน 
การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของ 
ทางราชการ ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
2. ผู้บริหารมอบอ านาจให้รอง
นายกเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

31 ธ.ค. 64 กรณีพบปัญหา 
รายงานผล ต่อรอง
นายกฯ ทราบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นางปรัชญาภรณ์ มังกร 

ผอ.กองคลัง 
 

ผู้ควบคุม 
นายศุภชัย ชาญวิจิตร 

ปลัด อบต. 
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กรณีท่ีต้องมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อย
เพียงใด 

ผู้บริหารส่ังการให้ จนท.พัสดุ 
จัดท าแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน 
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 
ทราบอย่างท่ัวถึง 

31 ธ.ค. 64 กรณีพบปัญหา 
รายงานผล ให้
ผู้บริหารท้องถิ่น 
ทราบ 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
ของท่านเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

ผู้บริหารส่ังการให้ จนท.พัสดุ 
จัดท าแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน 
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 
ทราบอย่างท่ัวถึง 

31 ธ.ค. 64 กรณีพบปัญหา 
รายงานผล ให้
ผู้บริหารท้องถิ่น 
ทราบ 

หน่วยงานของท่าน มีการ
ก ากับดู แลและตรวจสอบการ
ใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ 
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ 
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม  หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 
 

ผู้บริหารส่ังการให้เจ้าหน้าท่ี
จัดท าคู่มือหรือแนวทางการใช้
ทรัพย์สิน ของราชการ และ
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร
ทราบอย่างท่ัวถึง รวมท้ังก าชับ
ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มืออย่าง
เคร่งครัด 
 
 

31 ธ.ค. 64 กรณีพบปัญหา 
รายงานผล ให้
ผู้บริหารท้องถิ่น 
ทราบ 
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ด้าน/ค าถาม ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

การรายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ควบคุม 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ผู้บริหารสูงสุดชองหน่วยงาน 
ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน 
การทุจริตมากน้อยเพียงใด 

1.จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.ทบทวนขั้นตอน/กระบวนการ 
ด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ม ี
ความชัดเจนและก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามคู่มือ
อย่าง ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้
ร้องเรียนมัน่ใจว่าปลอดภัยและ
ไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

- จัดท าคู่มือให้ 
และทบทวน 
ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานให้ แล้ว
เสร็จภายใน 31 
ธ.ค. 64 

รายงานผู้บริหาร 
ท้องถิ่นทราบ 
โดยเร็ว 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.ธารทิพย์ น้อย

สุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายฯ  
 

ผู้ควบคุม 
นางไพวรินทร์ ค าหงษา 

หัวหน้าส านักปลัด 
 

นายศุภชัย ชาญวิจิตร  
ปลัด อบต. 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
ได้รับการแก้ไขมากน้อย
เพียงใด 
หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ 
ทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
ท่านสามารถร้องเรียนและส่ง 
หลักฐานได้อย่างสะดวก
ติดตามผลการร้องเรียนได้ 
มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการ
อย่างตรงไปตรงมาและมั่นใจ
ว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเองอย่างไร 
 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อมี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานหรือไม ่

1.ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ 
ร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ี 
2. จัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัติการ 
จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 

31 ธ.ค. 64 รายงานผู้บริหาร 
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.ธารทิพย์ น้อย
สุวรรณ ์หัวหน้าฝ่ายฯ 

ผู้ควบคุม 
นายศุภชัย ชาญวิจิตร 

ปลัด อบต. 
การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 
1.ข้อมูลผู้บริหาร มอบหมาย จนท.ผู้รับผิดชอบ

งานบันทึกข้อมูล ประสานกับ
บริษัท จัดท าเว็บไซต์ เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 

31 ต.ค. 64 รายงานผลต่อ 
หัวหน้าส านักปลัด 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.ธารทิพย์ น้อย
สุวรรณ์ หัวหน้าฝ่าย 

ผู้ควบคุม 
นายศุภชัย ชาญวิจิตร 

ปลัด อบต. 
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2. E-service ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้ 
หัวหน้าฝ่ายฯ/หัวหน้าส านัก/ผอ.
กอง พิจารณา เพิ่มช่องทางการ
ให้บริการตาม ภารกิจหน้าท่ีผ่าน
เว็บไซต์ อบต. 

31 ธ.ค. 64 รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
ตามลาดับช้ัน 

ผู้รับผิดชอบ 
หน.ฝ่าย/หน.สป./ 
ผอ.กอง ทุกกอง 

ผู้ควบคุม 
นายศุภชัย ชาญวิจิตร 

ปลัด อบต. 
3.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ มอบหมายให้ จนท.ผู้รับผิดชอบ 

งานบันทึกข้อมูล ประสานกับ 
บริษัทจัดท าเว็บไซต์ เพื่ออัพเดท 
ข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

31 ต.ค. 64 รายงานผลต่อ 
ผอ.กองคลัง 

ผู้รับผิดชอบ 
นางปรัชญาภรณ์ มังกร 

ผอ.กองคลัง 
ผู้ควบคุม 

นายศุภชัย ชาญวิจิตร 
ปลัด อบต. 

4.มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งในภายใน 
หน่วยงาน 

มอบหมายให้ จนท.จัดท า
รายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความ โปร่งใสประจ าปี 
2564 และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บ 
ไซต์ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 

31 ธ.ค. 64 รายงานผลต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
ตามลาดับช้ัน 

ผู้รับผิดชอบ 
หน.สป. / ผอ.กอง ทุก
กอง 

ผู้ควบคุม 
นายศุภชัย ชาญวิจิตร 

ปลัด อบต. 
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