
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 
 

  ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ และได้ก าหนดมาตรการตามที่ได้มีการประชุมเมื่อเดือนมีนาคม 256๕ มีแนวทางใน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี้  
 
  แบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๗๖.๖๗) คือ แบบวัด EIT OIT เพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป จึงให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้  
 
      1 แบบวัด EIT  
      1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ  
      2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
      3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
 
      2. แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ประกอบกับจากการพิจารณาผลคะแนนพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล                   
ส าโรงตาเจ็น ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง ดังนี้  
   1) ด้านการป้องกันทุจริต ซึ่งมีระดับผลการประเมิน ๗๕ คะแนน 
   2) ด้านการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีระดับผลการประเมิน ๕๑.๑๘ คะแนน 
 
  ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ ผลการประเมินทุกคน เพ่ือ
จะได้ด าเนินการประชุมภายในเดือนมีนาคม 256๕ ในการวางแผนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 
 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุง
ระบบการ
ท างาน สร้าง
กระบวนการ
ปรึกษาหารือ
ระหว่าง
ผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวน
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 

จัดประชุมเพ่ือท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่โดย
เน้นการมีส่วนร่วมยึด
หลักคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส 

ส านักปลัด 
อบต. 

มีนาคม 
๒๕๖๕ 

ด าเนินการจัด
ประชุม เพื่อให้
บุคลากรทราบ
ถึงมาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงานทุก
ประเด็น 

ขอให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม
มาตรการ และ
บัญชีมอบหมาย
ภารกิจโดย
เคร่งครัด 

ส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นหรือให้
ค าแนะน าใน
การพัฒนาและ
ปรับปรุง
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ให้บริการได้
โดยสะดวก 

จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ส านักปลัด 
อบต. 

มีนาคม  
256๕ 

ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทาง 

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ทุก
ภาคส่วน 

 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” การประเมิน 
ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้



หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment :  OIT)  ที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่ วนต าบล หว้านค า  
http://wankham.go.th/public/ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายและแต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบ                 
ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งตอบค าถาม และจัดท ารายละเอียดข้อมูลให้เป็นไปตามแบบการประเมินฯ 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีมอบหมายภารกิจ 

 

ที่ หน้าที่/องค์ประกอบด้านข้อมูล/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 

1 
- ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวม 
- อนุมัติการตอบ OIT 
 

  
           ส านักปลัด 

 

2 

ดูแลระบบ (Administrator) ของหน่วยงาน โดยให้มีหน้าที่ ได้แก ่
- ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน 
- ประสานงานในขัน้ตอนการด าเนินการประเมินกบัผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
- รวบรวมแบบประเมิน  

    
          ส านักปลัด 
 

 

3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

 

เข้าตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)            
ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่ง จะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ 
ITAS โดยตรง  
 
 

1. ผู้บริหาร/พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจา้ง ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมา
เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่า 1 ปี 
เข้าตอบ  

 

4 
รวบรวมและน าส่งข้อมูลเพื่อให้ดูแลระบบ (Administrator) ของหน่วยงาน น าเข้าข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  



ที่ หน้าที่/องค์ประกอบด้านข้อมูล/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 

O1 

โครงสร้างหน่วยงาน  
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
- ประกอบด้วยต าแหนง่ที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก 
กอง ศูนย์ ฝ่าย สว่น กลุ่ม เปน็ตน้ 

 
       ส านักปลัด 
 

 

O2 

ข้อมูลผู้บริหาร  
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสดุหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการบริหารของหนว่ยงาน  
- แสดงข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
และช่องทางการติดต่อของผู้บรหิารแต่ละคน 

 
         ส านักปลัด 
 

 

O3 
อ านาจหน้าที่  
แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 

        ส านักปลัด 
 

 

O4 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
- แสดงแผนการด าเนนิภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี  
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยทุธศาสตร์หรือ 
แนวทาง เป้าหมาย ตวัชี้วัด เปน็ต้น  
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

  
       ส านักปลัด 

 

O5 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  
แสดงข้อมูลการติดต่ออย่างน้อยประกอบด้วย  
- ที่อยู่หน่วยงาน  
- หมายเลขโทรศัพท์  
- หมายเลขโทรสาร  
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
- แผนที่ตั้งหนว่ยงาน 

 
        ส านักปลัด 

 

O6 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน 

        
        ส านักปลัด 

 

การประชาสัมพันธ ์

O7 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 

 
         ส านักปลัด 

  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 
Q&A  
- แสดงต าแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ 
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับ                

        
        ส านักปลัด 
 

 



ที่ หน้าที่/องค์ประกอบด้านข้อมูล/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 
ผู้สอบถามได้ โดยมลีักษณะเปน็การสื่อสารไดส้องทาง (Q&A) ยกตัวอย่าง
เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เปน็ต้น 

O9 

Social Network  
- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลนข์องหน่วยงาน เชน่ Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น  
- สามารถเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน 

 
        ส านักปลัด 

 

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 

O10 

แผนด าเนินงานประจ าปี  
- แสดงแผนการด าเนนิภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี  
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือ กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นตน้  
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ในปี พ.ศ. 2564  

 
       ส านักปลัด 
 

 

O11 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนนิงานประจ าปี  
- มีเนื้อหาหรือ รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
การด าเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นตน้  
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 
     ส านักปลัด 
 

 

O12 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
- แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน ยกตัวอยา่งเช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปญัหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมาย เป็นต้น  
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 
    ส านักปลัด 
 

 

การปฏิบัติงาน  

O13 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานใช้ 
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน  
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเชน่ เปน็คู่มือ 
ปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหนา้ที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนด 
วิธีการข้ันตอนการปฏบิัติอย่างไร เป็นต้น 

 
     ส านักปลัด 
 

 

การให้บริการ  

O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ    



ที่ หน้าที่/องค์ประกอบด้านข้อมูล/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดตอ่กับ 
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเชน่ เป็นคู่มือส าหรับ 
บริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการ ติดต่อ
อย่างไร เป็นตน้ 

 
       ส านักปลัด 
 

O15 
ข้อมูลเชิงสถิติการใหบ้ริการ 
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 

        
        ส านักปลัด 

 

O16 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ  
- แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

       
       ส านักปลัด 

 

O17 

E–Service  
- แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 

 
       ส านักปลัด 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 

 

O18 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ป ี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จา่ย เป็นตน้  
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

 
        ส านักปลัด 
 

 

O19 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเชน่ ความกา้วหน้า                  
การใช้จ่ายงบประมาณ เปน็ต้น  
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 
       ส านักปลัด 
 

 

O20 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  
- แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น  
ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย เป็นตน้  
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563  

 
       ส านักปลัด 
 

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  



ที่ หน้าที่/องค์ประกอบด้านข้อมูล/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 

O21 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน  
จะต้องด าเนนิการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564  

 
        กองคลัง 
 

 

O22 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจดัซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ 
- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง 
เช่น ประกาศเชญิชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นตน้  
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

 
        กองคลัง 

 

O23 

สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน  
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน  
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเชน่ งานที่ซื้อ               
หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ                
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญาหรือข้อตกลงใน การ
ซื้อหรือจ้าง เป็นต้น  
- จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด
ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจา้งในเดือนนัน้)  
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างนอ้ย 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2564 

 
          
 
 
           กองคลัง 

 

O24 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจ าปี  
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
- มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจดัซื้อ               
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นตน้  
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

   
        กองคลัง 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 

นโยบายการบริหารทรัพยากร  
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีย่ังใช้ 
บังคับในหนว่ยงานในปี พ.ศ. 2564  
- แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี 
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
ผู้บริหารสูงสดุ ที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
 

 
 
        ส านักปลัด 

 



ที่ หน้าที่/องค์ประกอบด้านข้อมูล/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 

O26 

การด าเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล  
- เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564  
- แสดงการด าเนนิการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพฒันา 
ทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเชน่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี 
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร               
การสร้างทางก้าวหนา้ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม 
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เปน็ต้น  
- เป็นการด าเนนิการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 
 
        ส านักปลัด 

 

O27 

หลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใชบ้งัคับใน 
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย  
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
- การพัฒนาบุคลากร  
- การประเมินผลการปฏิบัตงิานบุคลากร  
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
 

 
 
 
        ส านักปลัด 

 

O28 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
- เป็นรายงานผลของปีทีผ่่านมา พ.ศ. 2563  
- แสดงผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  
- มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 
 

 
 
         ส านักปลัด 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ  
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเชน่ รายละเอียด 
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ 
วิธีการในการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานที่รบัผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ เปน็ต้น 

 
 
           ส านักปลัด 
 

 



ที่ หน้าที่/องค์ประกอบด้านข้อมูล/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 

O30 

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทาง
ออนไลน์โดยแยกต่างหากจากชอ่งทางทั่วไป เพื่อเป็นการ คุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนว ปฏบิัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 

 
 
        ส านักปลัด 
 

 

O31 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จ านวน
เร่ือง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ เร่ืองที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างนอ้ย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 
           ส านักปลัด 
 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
- แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ 
ด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจของหน่วยงานผา่นทางช่องทาง 
ออนไลน์  
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

 
 
           ส านักปลัด 

 

O33 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
- แสดงการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนนิการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วม
ติดตามประเมนิผล เปน็ตน้  
- เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 

 
 
       ส านักปลัด 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

O34 

เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร  
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นวา่จะปฏิบัติหนา้ที่และบริหาร 
หน่วยงานอย่างซื่อสัตยส์ุจริต โปร่งใสและเปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาล  
- ด าเนินการโดยผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจบุันของหน่วยงาน 

 
       ส านักปลัด                 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 



ที่ หน้าที่/องค์ประกอบด้านข้อมูล/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 

O35 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
- แสดงการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจบุัน  
- เป็นการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุง พฒันา และส่งเสรมิหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส  
- เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 

 
             ส านักปลัด 

 

O36 

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจ าปี 
- แสดงผลการประเมินความเสีย่งของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ 
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์สว่นรวมของหน่วยงาน  
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเชน่ เหตุการณ์ 
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนนิการใน การ
บริหารจัดการความเสี่ยง เปน็ตน้  
- เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 

   
          ส านักปลัด 

 

O37 

การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
- แสดงการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน 
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์สว่นรวมของหน่วยงาน  
- เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ 
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
- เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 

 
 
         ส านักปลัด 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O38 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
- แสดงการด าเนนิการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตยส์จุริต อย่างชัดเจน  
- เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 

 
 
         ส านักปลัด 
 

 

แผนป้องกันการทุจริต 

O39 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ชว่งเวลาด าเนนิการ เป็นต้น  
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

 
 
       ส านักปลัด 

 



ที่ หน้าที่/องค์ประกอบด้านข้อมูล/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 

O40 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
รอบ 6 เดือน 
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการ 
ทุจริตตามข้อ o39  
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเชน่ ความกา้วหน้า การ
ด าเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ด าเนินงาน เป็นตน้  
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2564 

 
 
           ส านักปลัด 

 

O41 
 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
- แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต  
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการยกตัวอย่าง เช่น ผลการ 
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปญัหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมาย เป็นต้น  
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 
       ส านักปลัด 

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O42 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. 2563  
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เปน็
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหนว่ยงาน เป็นตน้  
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเชน่ การก าหนด 
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
เป็นต้น 

 
 
        ส านักปลัด 

 

O43 

การด าเนินการตามมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
- แสดงผลการด าเนนิการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  
- มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรปูธรรม  
- เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2564 

 
 
         ส านักปลัด 

 



 

 

 
  
 


