
 

 

 



๑ 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)             

ที่ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผล
การประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการ
ประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
2. หลักเกณฑ์การประเมินผล 

2.1 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลาดับ ดังนี้ 
 

 
 
2.2 คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมิน จะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล

การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

 
 

/3.  ผลการประเมิน... 
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3.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 3.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

  

        

  สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดคือตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เท่ากับ 88.78  
ส่วนที่ต้องมีการพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุดคือตัวชี้วัดที่ 1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เท่ากับ 71.85 

 3.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง             
ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา      
 

 
  

แบบวัด ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายใน                       

( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT ) 
 

1.การปฏิบัติหน้าที่ 88.78 
2.การใช้งบประมาณ 82.67 
3.การใช้อ านาจ 88.66 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.07 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.66 

แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก                   

( External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการด าเนินงาน 87.52 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 71.85 
8.การปรับปรุงการท างาน 72.92 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ                                 

( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT ) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 73.56 
10.การป้องกันการทุจริต 81.25 

คะแนนภาพรวม 79.68 

/4. ข้อเสนอแนะ... 
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4. ข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังนี้ 
4.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการ ดังนี้  

4.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการอย่างชัดเจน  สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

4.1.2 การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

4.1.3 การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่ง
งาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4.1.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

41.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและ
สะดวก  

4.2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการ 
ดังนี้  

4.2.1 คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ  

4.2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

4.2.3 การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก  

/4.3. แบบตรวจการเปิดเผย... 
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4.3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน
ของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดง
เจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการ ดังนี้  

4.3.1 การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา 
ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

4.3.2 การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมี
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
5. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัด       
การประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ดังนี้ 

  

 
 
 
 
 
 

แบบวัด ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน                       
( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT ) 
 

1.การปฏิบัติหน้าที่ 88.78 
2.การใช้งบประมาณ 82.67 
3.การใช้อ านาจ 88.66 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.07 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.66 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการด าเนินงาน 87.52 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 71.85 
8.การปรับปรุงการท างาน 72.92 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ                                 
( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT ) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 73.56 
10.การป้องกันการทุจริต 81.25 

คะแนนภาพรวม 79.68 

/6. การประเมินคุณธรรม... 
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6. การจ าแนกกลุ่มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลคลองม่วง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

1. กลุ่มที่ผลคะแนนการประเมิน ต่ ากว่า 60 % 
2. กลุ่มที่ผลคะแนนการประเมิน เกินกว่า 60 % - ไม่เกิน 85 %       
3. กลุ่มที่ผลคะแนนการประเมิน เกินกว่า 85 % 

 
7. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง แบ่งตามกลุ่ม
ประเมิน ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน 
กลุ่มประเมิน 

ต่ ากว่า 60% เกินกว่า 60% - 85% เกินกว่า 85% 
1. แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

- I1,I2,I3,I7,I8,I11,I12, 
I13,I14,I15,I20, 
I21,I23,I24,I27,I28, 
I29,I30 

I4,I5,I6,I9,I10,I16, 
I17,I18,I19,I22,I25,I26 

2. แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT ) 

E8,E10,E13 E1,E6,E11,E12,E14, 
E15 

E2,E3,E4,E5,E7,E9 

3. แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ (OIT ) 

O2,O5,O11,O17, 
O27,O30,O32, 
O33,O35,O38, 
O41 

- O1,O3,O4,O6,O7 
O8,O9,O10,O12, 
O13,O14,O15,O16, 
O18,O19,O20,O21, 
O22,O23,O24,O25, 
O26,O28,O29,O31, 
O34,O36,O37,O39, 
O40,O42,O43 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. การประเมินคุณธรรม... 
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8. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ทีม่ีผล
การประเมินต่ ากว่า 60 % ดังนี้   
 8.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ไม่มีผลผลการประเมินต่ ากว่า 60 %  
 8.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT )  ผลการประเมินต่ ากว่า 60% จ านวน 3 ข้อ                                    
                 ได้แก่ E8,E1 และE13 
 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

55.10 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

55.10% 44.90% 55.10 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ควรเพ่ิมช่องทางการรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ผ่านทางทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง แอปพลิเคชันไลน์องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วง  เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง การประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ โดยมอบหมาย
ให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

E10 หนว่ยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่ 

53.06 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

53.06% 46.94% 53.06 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ควรเพ่ิมช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผ่านทาง
ทาง 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง แอปพลิเคชันไลน์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เฟสบุ๊คองค์การ 
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง กล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กล่องรับฟังการร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ มีคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  ซึ่งต้องรักษาความลับ 
ปกปิดชื่อ/สกุลผู้ร้องเรียน และมีขั้นตอนการแจ้งผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ร้องเรียน โดยมอบหมาย               
ให้ นายศุภโชค  เพ็ดทะเล ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

 

 

 / E13 หน่วยงาน... 
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E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

52.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น หรือไม่ 

52.00% 48.00% 52.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน การให้บริการ เกิดความสะดวกรวดเร็ว        
เพ่ิมช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ การบริการ การด าเนินงาน ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
แอปพลิเคชันไลน์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร แจ้งข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ผู้น าชุมชน โดยมอบหมายให้ ธุรการ ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ  
 8.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT )  ผลการประเมินต่ ากว่า 60% จ านวน 11 ข้อ ได้แก่ 
O2,O5,O11,O17,O27,O30,O32,O33,O35,O38 และO41 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ขาดช่องทางติดต่อผู้บริหาร 0.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ขาดอีเมล์หน่วยงาน 0.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ควรมีช่องทางการติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน โดยการเพ่ิมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และมีอีเมล์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เพ่ือประโยชน์ในการติดสื่อสาร        
โดยมอบหมายให้ นายศรัญ  สังฆพันธ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 
แผนการด าเนินงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O11 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

แนบงบประมาณ 0.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ควรมีการแสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้การด าเนินงาน ข้อมูลการด าเนินงานในระยะเวลา 6 เดือน และงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563 โดยมอบหมายให้ สิบโทชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

 
/ การให้บริการ… 

... 
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การให้บริการ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O17 E-Service url ที่ให้มาไม่พบ E-service 0.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ควรมีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการข้อมูล การท าธุรกรรมของภาครัฐ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เพ่ือลดขั้นตอน 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยมอบหมายให้ ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่น ามาตอบ ไม่
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์กรร
พัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ 

0.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน ควรมี                                        ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ โดยมอบหมายให้ 
นายศรัญ  สังฆพันธ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเป็นช่องทางการแจ้งเรื่อง
อ่ืนๆ ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง 

0.00 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ควรมีช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง     
ผ่านทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน กล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กล่องรับฟังการร้องเรียนการทุจริตของ

/ เจ้าหน้าที…่ 

... 
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เจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องรักษาความลับ ปกปิดชื่อ/สกุลผู้ร้องเรียน และมีขั้นตอนการแจ้งผู้ร้องเรียน โดยมอบหมายให้     
นายศุภโชค  เพ็ดทะเล ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางร้องเรียนควรเป็นความลับ 
ไม่ใช่ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

0.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อมูลที่น ามาตอบไม่สื่อถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

0.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ควรมีอง                                   
    ผ่านช่องทางออนไลน์ของเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ควรมีกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยมอบหมายให้ ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ไม่ได้แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารในปี 2563 

0.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ควรมีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส โดยมอบหมาย 
ให้ นายศุภโชค  เพ็ดทะเล ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน 

0.00 

 
 / วิเคราะห์ผล... 
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วิเคราะห์ผลการประเมิน ควรมีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้  
นายศุภโชค  เพ็ดทะเล ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

ไม่พบรายละเอียด 0.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน ควรมีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อมูลรายละเอียดสรุปผล
การด าเนิน เช่น ผลการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดยมอบหมายให้  นายศุภโชค  เพ็ดทะเล ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ               
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 9. การประเมินคุณธรรม... 
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9. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วงควรพัฒนาปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

หัวข้อ หน่วยงานรับผิดชอบ การก ากับติดตาม
ส านัก/กอง 

หมายเหตุ 

E8 ช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็น 

ทุกส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ  

E10 ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด  

E13 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 

งานธุรการ ส านักปลัด  

O2 ข้อมูลผู้บริหาร งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด  

O5 ข้อมูลการติดต่อ งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด  

O11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด  

O17 ช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ E–Service 

ผู้ดูแลระบบ ส านัก/กอง               
ทุกส่วนราชการ 

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด  

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด  

 
 
 
 
 

/ O32 ช่องทางการรับฟัง... 
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หัวข้อ หน่วยงานรับผิดชอบ การก ากับติดตาม
สังกัด ส านัก/กอง 

หมายเหตุ 

O32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

ผู้ดูแลระบบ ส านัก/กอง               
ทุกส่วนราชการ 

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

ผู้ดูแลระบบ ส านัก/กอง               
ทุกส่วนราชการ 

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด  

O41 รายงานผลการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


