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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์             
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

  

 รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้ง ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข     
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน 
ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
  

 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนิโงม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะสามารถยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นข้อมูล         
ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์     
เชิงบวกให้กับหน่วยงานและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 
: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
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 1.หลักการและเหตุผล 

 
 
 
 
 
 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้
ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต      
เชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล      
ในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาส
ที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุ              
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)   
   

 เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม         
จึงได้จัดท ารายงานแสดงความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้ง ได้วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2564) 
ประกอบด้วย ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการ
น าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการ            
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นต่อไป 
 

 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล     
บ้านหินโงม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564)  เท่ากับ 77.23 
คะแนนต  ากว่าเป้าหมายที ก าหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ B โดยมีรายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
 

  ผลคะแนนการประเมินเครื องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนน                            
เท่ากับ 74.89 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 
 
 
 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   มีผลคะแนน เท่ากับ 85.22 คะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   มีผลคะแนน เท่ากับ 72.92 คะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ   มีผลคะแนน เท่ากับ 78.35 คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที  4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีผลคะแนน เท่ากับ  67.14 คะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มีผลคะแนน เท่ากับ  70.84 คะแนน 

 
 
 

จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ                           
ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยพฤติกรรมของบุคลากร   
ที่ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเอง มีระบบในการควบคุมการใช้ หรือขอยืมทรัพย์สินราชการ         
ที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทุกคนรับทราบและน าไปปฏิบัติ และมีระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ 



 
 

 
         (2)  

   

  ผลคะแนนการประเมินเครื องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)                    
มีผลคะแนน เท่ากับ 92.36  คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 

  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน    มีผลคะแนน เท่ากับ  93.49 คะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร    มีผลคะแนน เท่ากับ 92.57 คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที  8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ     91.00 คะแนน 
จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อ เสนอแนะส าหรับการปรับปรุ ง ในปีต่อไป คือ  ควรมีการปรับปรุ งคุณภาพของการปฏิบัติ งาน                               
ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส  
 

  ผลคะแนนการประเมินเครื องมือ แบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)            
มีค่าคะแนนเท่ากับ 67.64 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล    มีผลคะแนน เท่ากับ  97.78 คะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต   มีผลคะแนน เท่ากับ 37.50 คะแนน 

 
 
 
 

ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควรท าการศึกษา
รายละเอียดของแนวทางการจัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของประเด็น      
การตรวจ น าเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์     
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 

 
 
 
 



 
 

 
(3) 

 

เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 97.78 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัด คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ 93.49 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุด       
ในปี พ.ศ. 2564 คือตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 37.๕๐ จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า     
จุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม อ าเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี คือ  
  1. การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน         
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น 
คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน 
ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ การให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่      
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด  การมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

2. จุดอ่อน คือ ตัวช้ีวัด การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร    
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน     
เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่        
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที ได้คะแนนมากกว่า 80)  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
 

  คะแนน หมายเหตุ 

1 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 จุดแข็ง 

2 คุณภาพการด าเนินงาน 93.49 จุดแข็ง 

3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.57 จุดแข็ง 

4 การปรับปรุงการท างาน 91.00 จุดแข็ง 

5 การปฏิบัติหน้าที่      85.22 จุดแข็ง 

 
 

 
 

 



 
 

(4) 
 

        3.2 ประเด็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที ได้คะแนนน้อยที สุด) 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
 

  คะแนน หมายเหตุ 

6 การใช้อ านาจ 78.35 จุดอ่อน 

7 การใช้งบประมาณ       72.92 จุดอ่อน 

8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 70.84 จุดอ่อน 

9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 67.14 จุดอ่อน 

10 การป้องกันการทุจริต 37.50 จุดอ่อน 

 
 

 ข้อเสนอแนะเพื อพิจารณา  จากการที่ตัวชี้วัด ล าดับที่ 6 – ล าดับที่ 10 ตามตาราง ได้คะแนน       
น้อยและเป็นจุดอ่อนนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้น าข้อบกพร่องในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา        
ผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามล าดับต่อไป    

 
 
 
 
 

4. ประเด็นที เป็นจุดอ่อนและต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื องมือ) 

 
 
 
 
 
 

       4.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT)  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน  (จุดอ่อน) ประเด็นที ควรพัฒนา  

 
 
 

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

  -การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ                                   
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง      
หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพย์สินของราชการ  ทัง้การยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืม    
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างแนวปฏิบัติในการควบคุมการใช้ หรือขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ที่ชัดเจน 
2. มีขั้นตอนในการขออนุญาต การขอยืมที่ถูกต้อง 
ชัดเจน บุคลกรทุกคนรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
3. สร้างมาตรการและระบบก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ                                    

 

 

 

 

 



 
 

(5) 

4.2  การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT)  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน  (จุดอ่อน) 

 
 
 
 
 

ประเด็นที ควรพัฒนา 

กา รปรั บปรุ ง
การท างาน 

  -การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน     
ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน             
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน                            
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึง        
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
 

1. หน่วยงานต้องปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก 
รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น และน าเทคโนโลยีมาใช้       
เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ           
โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ      
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการท างาน                     
เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการและให้
ความส าคัญกับความโปร่งใสด้วย 

 

           4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน  (จุดอ่อน) ประเด็นที ควรพัฒนา  

 
 
 

การเปิดเผยข้อมูล - ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน   
ให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้  

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงินงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการทรัพยากรบุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

1. ต้องเผยแพร่ข้อมูลส าคัญและ
เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน ให้สาธารชนได้
รับทราบข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน    
ทุกประเด็น เพ่ือแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงาน และ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
  

การป้องกัน        
การทุจริต 

   -การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์      
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น 
คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต             

   ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
การให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่
การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการก ากับติดตาม 
การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1. หน่วยงานต้องจัดท ารายงาน
แสดงสถานะตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในแต่ละ
หัวข้อให้ชัดเจน และต้องเปิดเผย
ข้อมูลทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

 

 



 
 

(6) 
 

5.ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื อขับเคลื อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการแล้ว การติดตามผล 

มาตรการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ                                    
 

 

1. สร้างแนวปฏิบัติในการ
ควบคุมการใช้ หรือขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ที่ชัดเจน 
2. มีขั้นตอนในการขออนุญาต 
การขอยืมที่ถูกต้อง ชัดเจน     
บุคลกรทุกคนรับทราบและ
น าไปปฏิบัติ 
3. สร้างมาตรการและระบบ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ                                    

-ทุกส่วน มกราคม 2565 
 

-ประกาศบนเว็บไซต์
หน่วยงาน 
-รายงานในที่ประชุม
ประจ าเดือน 
 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการแล้ว การติดตามผล  

 
 
 

มาตรการปรับปรุง
และส่งเสริม
กระบวนการ
ท างาน 

-จัดให้มีช่องทางในการบริการ
ให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
-จั ด ใ ห้ มี ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวก  และกา รบริ ก า ร ที่
รวดเร็วแก่ผู้มาติดต่อ 
- จัดให้มีช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ือน ามาปรับปรุง
การท างาน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ /มีบริการ E-service        
ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหินโงม           
เพ่ือการบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น 

-ทุกส่วน 
 

  

มกราคม 2565 
  

-เว็บไซต์หน่วยงาน 
-รายงานในที่ประชุม
ประจ าเดือน 
 
 
 

มาตรการ 
เปิดเผยข้อมูล 

- จัดให้มีการรายงานข้อมูล           
ด้านต่าง ๆ  ที่สามารถเปิดเผย และ
ตรวจสอบได้ ให้ผู้บริหารทราบ       
เพ่ือน าข้อมูลนั้นเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ 
, Facebook  ฯลฯ ของหนว่ยงาน 

-ทุกส่วน มกราคม 2565 -เว็บไซต์หน่วยงาน 
-รายงานในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

มาตรการ 
การป้องกัน        
การทุจริต 

 

-หน่วยงานจัดท ารายงานแสดง
สถานะตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานในแต่ละหัวข้อ
ให้ชัดเจน และต้องเปิดเผยข้อมูล
ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

-ทุกส่วน กุมภาพันธ์ 
2565 

-เว็บไซต์หน่วยงาน 
-รายงานในที่ประชุม
ประจ าเดือน 



 
 

 
 


