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ค าน า 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลกร
ประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
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. 2563  

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรม และประการส าคัญคือ 
ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุร ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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 าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม
ประจ าปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลพระงามจึงจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือแสดงการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานฯ ที่มีรายละเอียดการวิเคราะห์ คือ จุดแข่งและจุดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 คะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 47.91 คะแนน 
 ระดับผลการประเมิน : F 
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คะแนน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพระงาม 

47.91 คะแนน 

ระดบัผลการประเมนิ F 

ดเูกณฑก์ารประเมนิ  
 
การปฏบัิตหินา้ที ่

85.88 
การใชง้บประมาณ 

73.71 
การใชอ้ านาจ 

79.52 
การใชท้รัพยส์นิของราชการ 

69.65 
การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 

68.52 
คณุภาพการด าเนนิงาน 

75.43 
ประสทิธภิาพการสือ่สาร 

67.92 
การปรับปรงุการท างาน 

72.68 
การเปิดเผยขอ้มลู 

18.33 
การป้องกันการทจุรติ 

0.00 
10 

undefined 

คะแนนสูงสุดรายตวัช้ีวดั 

อนัดบั ตวัชีว้ัด คะแนน 

1 การปฏบิตัหินา้ที ่ 85.88 

2 การใชอ้ านาจ 79.52 

3 คณุภาพการด าเนนิงาน 75.43 

4 การใชง้บประมาณ 73.71 

5 การปรบัปรงุการท างาน 72.68 

6 การใชท้รัพยส์นิของราชการ 69.65 
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อนัดบั ตวัชีว้ัด คะแนน 

7 การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 68.52 

8 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 67.92 

9 การเปิดเผยขอ้มลู 18.33 

10 การป้องกนัการทจุรติ 0.00 

คะแนนสงูสดุ 

85.88 

คะแนน 

คะแนนต ่าสดุ 

0.00 

คะแนน 
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3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90)  ไม่มี 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90) จ านวน 10 ตัวช้ีวัดตามล าดับ คือ 

  1) ตัวชี้วัดที่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนน : 85.88  ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานตามข้ันตอน ระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติหน้าที่มุ่งม่ันเต็มความสามารถมีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม 
                   2) ตัวชี้วัดที่ (2) การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนน : 79.52 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การใช้อ านาจสั่ งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือการบริหารงานบุคคล 
                   3) ตัวชี้วัดที่ (3) คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนน : 75.43 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม (EIT) ต่อคุณภาพ
การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการอนุมัติ อนุญาต และบริการอ่ืน ๆ นอกจากนี้
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 
                     4) ตัวชี้วัดที่ (4) การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนน : 73.71 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  การใช้จ่ายงบประมาณ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน มีลักษณะคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่เอ้ือประโยชน์
ต่อตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
                     5) ตัวชี้วัดที่ (5) การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนน : 72.68 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม (EIT) ต่อ
การปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานมีการปรับปรุง
การให้บริการ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
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                     6) ตัวชี้วัดที่ (6) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยรวมได้คะแนน : 69.65 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในและบุคลากรภายนอก แนวปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ และก ากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
                     7) ตัวชี้วัดที่ (7) การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนน : 68.52 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน โดยประเมินจากผู้บริหารสูงสุดที่
ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต การทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโทษทางวินัย ความเชื่อมั่นของช่องทางการ
ร้องเรียน ระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการน าผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอกไปปรับปรุงระบบการป้องกันการทุจริต 

  8) ตัวชี้วัดที่ (8) ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนน : 67.92 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม (EIT) ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และประเมินถึงความสามารถในการ
ชี้แจงและตอบค าถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการทุจริต 
         9) ตัวชี้วัดที่ (9) การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนน : 18.33 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ
ใน 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      
                   10) ตัวชี้วัดที่ (10) การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนน : 0.00  ซึ่งเป็นคะแนนต่ าสุดราย
ตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงามเป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 
   1. การด าเนินการเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
   2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลง โดยการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency : IIT) ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้คะแนนรวมเท่ากับ 75.46 อยู่ในระดับ 8 
บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีการรับรู้ในระดับที่ดีต่อหน่วยงานของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ (2) การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ (3) การใช้อ านาจ ตัวชีวัดที่ (4) การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดที่ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  จากตัวชี้วัดทั้ง 5 ข้อ มีข้อเสนอแนะ คือ  

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบ

ถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
บุคคลภายในและภายนอกหน่วยทราบให้ชัดเจน 

  4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency : EIT) ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้คะแนนรวมเท่ากับ 72.01 อยู่ในระดับ C 
บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีการรับรู้ในระดับที่ดีมากต่อองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ (6) คุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดที่ (8) การปรับปรุงการท างาน จากตัวชี้วัดทั้ง 3 ข้อ มีข้อเสนอแนะ คือ 

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ 
8 การปรับปรุงการท างาน หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น 

การให้ บ ริ ก าร  ณ  จุ ด เดี ย ว  (one stop service) การ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

  4.3 ผลประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้คะแนนรวมเท่ากับ 9.17 อยู่ใน
ระดับ F บ่งชี้ให้เห็นว่ามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยู่ใน
ระดับที่ต่ า ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ (9) การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ (10) การป้องกันการทุจริต 
จากตัวชี้วัดทั้ง 2 ข้อ มีข้อเสนอแนะ คือ 

ตัวชี้วัดที ่ ตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ 
9 การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานต้องปรับปรุงเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมูล

ต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร แผน
ด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม 
จะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบ และต่ ออ ายุ เว็บ ไซต์ ให้ ทั น
ก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ 
สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 
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5 ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 
 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ตัวชี้วัดที่ (4) การใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน โดยรวมได้คะแนน : 69.65 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ โดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก แนวปฏิบัติและ
กระบวนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ และก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งมีข้อ
ค าถามในการประเมิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ย 
ตั ว ชี้ วั ด ที่  (4) ก า ร ใ ช้
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

i19 บุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ 
ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

86.10 

 i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

58.19 

 i21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

66.81 

 i22 บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

89.20 

 i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

54.97 

 i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

62.52 

  จากผลการประเมินข้างต้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เพ่ือ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามข้อค าถาม i19 – i24 คือ 

1. สร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว และการมี
จิตส านึกสาธารณะให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2. จัดท าแนวทางปฏิบัติ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/
การของอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของ
บุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

3. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน
ของราชการ 



๑๑ 

 

4. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการไม่น าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืม
ทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ 

6. ก าหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด วางระบบการ
จัดท าทะเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างเป็นระบบ ง่าย และสะดวก ต่อการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
หน่วยงานตรวจสอบภายนอก รวมทั้งภาคประชาชน 

6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 
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  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  
  ทั้งนี้ แม้ว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ า (F) ที่ส าน ักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนดค่าเป้าหมายไว้แล้ว แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลพระงามก็ยังคงต้อง
ยกระดับผลการประเมินฯ โดยการวิเคราะห์จากผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา 
  จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระงามจึงมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ผ่าน
การประเมิน ต่อไป ดังนี้ 

1) น าข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน โดยการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
การก ากับติดตาม  
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวช้ีวัดที่ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

ที ่ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลง

หรือประกาศให้ บุ คลากร
ทราบถึงนโยบายการไม่น า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการ
จัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
 
 
 
 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลฯ  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 



๑๓ 

 

 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 วยงานต้ องป รับปรุ ง

เว็บไซต์องค์กร โดยต้องน า
ข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน 
เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
แผนด าเนินงาน งบประมาณ 
บุ คลากร โค ร งก ารแ ล ะ
กิจกรรม  
 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประสานงานกับผู้จัดท าเว็บไซต์
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลฯ  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ที ่ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
4. มีการตรวจสอบและต่ออายุ

เว็บไซต์ ให้ทันก าหนดเวลา 
พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

- ก าหนดช่วงเวลาในการต่อ
อายุ เว็บ ไซต์ ที่ แน่ น อน เป็ น
ประจ าทุกปี 

กองคลัง รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลฯ  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

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

- แ จ้ งผู้ จั ด ท า เว็ บ ไซ ต์ เ พ่ิ ม
ช่องทาง E-Service เพ่ือเป็น
ช่ อ งท า ง ให้ บุ ค ค ล ภ าย อ ก
สามารถขอรั บบ ริก 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 

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

ส านักปลัด 

03 อ านาจหน้าที่ 0 แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด ส านักปลัด 
04 แผนยุทธศาสตร์หรือ 

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
0 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากว่า 1 ปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรืแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป็นต้น 
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

ส านักปลัด 

05 ข้อมูลการติดต่อ 

 

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

ส านักปลัด 

 

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 

 
   การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
07 ข่าวประขาสัมพันธ์ 0 แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
0 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 

ส านักปลัด 
 

  

 

 



๑๕ 

 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
08 Q&A 0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และ

หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น
การสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น 

ส านักปลัด 
 

09 Social Network 0 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 
0 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
 

 
  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

   การด าเนินการ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
010 แผนด าเนินงาน

ประจ าปี 
0 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563 

ส านักปลัด 
 

011 รายงานการก ากับ 
ติตามการด าเนินงาน 
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

0 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
0 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น 
0 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563  

ส านักปลัด 
 

012 รายงานผลการ 
ด าเนินงานประจ าปี 

0 แสดงผลการด าเนินตามแผนด าเนินประจ าปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

ส านักปลัด 
 

 
 



๑๖ 

 

   การปฏิบัติงาน 

   การให้บริการ  

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
014 คู่มือหรือมาตรฐาน

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

ส านักปลัด 

015 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

0 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
0 เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 

ส านักปลัด 

016 รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

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

ส านักปลัด 

017 

 

 

E-Service 
 
 

0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
 
 
 

 
  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. 2563 

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. 2563 

กองคลัง 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
013 คู่มือหรือมาตรฐาน

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

ส านักปลัด 
 



๑๗ 

 

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. 2562 
 

กองคลัง 

                            การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
0 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
0 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 
 

กองคลัง 

022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุ 

0 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เช่นประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
0 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 
 

กองคลัง 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

0 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
0 จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
0 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

กองคลัง 

024 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

0 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
 

กองคลัง 

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
025 นโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
0 แสดงนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล ที่มีมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
0 เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
หรือนโยบาลที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
0 เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563 

ส านักปลัด 



๑๘ 

 

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. 2563 

ส านักปลัด 

027 หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
0 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
0 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
0 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
0 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
0 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
0 เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 
 

ส านักปลัด 

028 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

0 แสดงผลการบริหารและพัฒนากรบุคคล 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหก์าร
บริหารพัฒนาทัพยากรบุคคล เป็นต้น 
0 เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 
 

ส านักปลัด 

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
  การจัดการเรื่องเรียนการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
029 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจ าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

ส านักปลัด 

030 ช่องทางแจ้งเรื่องการ
ทุจริต 

0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
 

ส านักปลัด 



๑๙ 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

0 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
0 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
0 เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

ส านักปลัด 

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
032 ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 
0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

033 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2563 

ส านักปลัด 

 2.2) ตัวช้ีวัดที่ (10) การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
034 เจตจ านงสุจริตของ 

ผู้บริหาร 
0 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
0 ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

035 การมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร 

0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
0 เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

ส านักปลัด 

 

 

 



๒๐ 

 

   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. 2563 

ส านักปลัด 

037 การด าเนินการเพ่ือ 
จัดการความเสี่ยงการ 
ทุจริต 

0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
0 เป็นกิจกรรมหรือด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

ส านักปลัด 

          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร 
0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

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. 2563 
 

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. 2563 
 

ส านักปลัด 



๒๑ 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
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. 2562 
 

ส านักปลัด 

   ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
   มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
042 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

0 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ ในปี พ.ศ.2562 
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. 2563 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

 
 
   


