รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ความเป็นมา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒ นาเครื่องมื อการประเมิ น เชิงบวกเพื่ อ เป็ น มาตรการป้ องกัน การทุจ ริต และเป็ น กลไกในการสร้า งความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”
และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในปี
พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการพัฒนากรอบการประเมิน
และรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดวัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้น ตอน
การประเมินฯ และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการประเมินเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
และทำให้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรม
ความโปร่งใส เป็ น ไปตามหลั กธรรมาภิ บ าลให้ สูงขึ้น โดยไม่ ได้มุ่ งบ่ งชี้ถึงการทุจ ริต หรือ การกระทำผิด ของ
หน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งการที่หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีก็ย่อมจะส่งผลที่ดีต่อประชาชนและประเทศ
ได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในอนาคตได้ต่อไป
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ประเทศไทยให้ความสำคัญ กับการวางแผนเพื่อพัฒ นาประเทศในระยะยาว โดยได้
กำหนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ซึ่ ง เน้ น ที่ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศไทยให้ ส อดรั บ กั บ
ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ในระดับรุนแรงไปด้วยในเวลา
เดียวกัน เพื่อไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามในห้วงที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้
หมดสิ้น ไปได้ จากดัช นีการรับ รู้การทุจ ริต ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจัด ทำขึ้น โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน เท่ากับปี 2562 จัดอยู่ใน
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เวียดนาม ขณะที่สิงคโปร์ได้คะแนนสูงสุด คือ 98 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก แม้ค่าคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในปี 2563 จะเท่ากับปี 2562 แต่พบว่าจากแหล่งข้อมูลทั้ง 9 แหล่ง ประเทศ
ไทยได้คะแนนลดลง 1 แหล่ง และได้คะแนนคงที่ 8 แหล่ง
ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น เชิ งบวกเพื่ อ เป็ น มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และเป็ น กลไกในการสร้ า ง
ความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้
ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ของยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึง่ ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชัย บุรีป ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 90.7 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดดังนี้

-3ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด

คะแนน
การปฏิบัติหน้าที่
96.33
การใช้งบประมาณ
94.11
การใช้อำนาจ
94.18
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
92.43
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
94.17
คุณภาพการดำเนินงาน
91.60
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
86.20
การปรับปรุงการทำงาน
86.57
การเปิดเผยข้อมูล
86.20
การป้องกันการทุจริต
93.75
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่, การใช้งบประมาณ, การใช้อำนาจ,
การใช้ทรัพย์สินของราชการ, การแก้ไขปัญหาการทุจริต, การป้องกันการทุจริต และคุณภาพการดำเนินงาน ได้
คะแนนสูงกว่าร้อยละ 90.00 รองลงมาคือ การเปิดเผยข้อมูล, ประสิทธิภาพการสื่อสาร, การปรับปรุงการ
ทำงาน ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90.00
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงเกินร้อยละ 90.00 คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่,
การใช้งบประมาณ, การใช้อำนาจ, การใช้ทรัพย์สินของราชการ, การแก้ไขปัญหาการทุจริต, การป้องกันการ
ทุจริต และคุณ ภาพการดำเนิน งาน ส่วนจุดที่ จะต้องพัฒ นาเนื่องจากได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90.00 คือ
ตัวชี้วดั การเปิดเผยข้อมูล, ประสิทธิภาพการสื่อสาร, การปรับปรุงการทำงาน
3.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity
and Transparency Assessment : IIT) ดังนี้
ลำดับ
ตัวชี้วัด
คะแนน
1
การปฏิบัติหน้าที่
96.33
2
การใช้อำนาจ
94.18
3
การใช้งบประมาณ
94.11
4
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
94.17
5
การป้องกันการทุจริต
93.75
6
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
92.43
7
คุณภาพการดำเนินงาน
91.60
เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่, การใช้งบประมาณ, การใช้อำนาจ,
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 90.00
3.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity
and Transparency Assessment : EIT) ดังนี้
ลำดับ
ตัวชี้วัด
คะแนน
1
คุณภาพการดำเนินงาน
91.60
2
การปรับปรุงการทำงาน
86.57
3
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
86.20
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91.60 รองลงมาคือการปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.57 และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสารได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.20 ซึ่งได้คะแนนน้อยสุด
3.3 ผลการประเมิน แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ดังนี้
ลำดับ
ตัวชี้วัด
คะแนน
1
การป้องกันการทุจริต
93.75
2
การเปิดเผยข้อมูล
86.20
เมื่อพิจ ารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้การป้องกัน การทุจ ริต ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ ร้อยละ
93.75 และตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 86.20
3.4 แนวโน้มผลผลการประเมินเปรียบรายปี
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชัย บุรีป ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 90.7 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานระดั บ A เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรปี ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
โดยภาพรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 66.83 คะแนน ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การดำเนินงานระดับ A เช่นเดียวกัน เพิ่มขึ้น + 23.24

-54. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชัยบุรปี ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่มีร้อยละเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็น
ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนทีจ่ ะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
4.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 5 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
(1) ตัวชี้ วัดที่ 1 การปฏิบั ติ หน้ าที่ โดยรวมได้คะแนนไม่น้ อยกว่าร้อยละ 96.33 เป็ น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ
และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างมีคุณ ธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณี
ช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
(2) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 การใช้ งบประมาณ โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้อ ยละ 94.11 เป็ น
คะแนนจากการประเมิ น การรับ รู้ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานต่ อ การดำเนิ น การต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
และเผยแพร่อย่า งโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้ จ่ายงบประมาณของหน่ ว ยงานอย่า งคุ้ม ค่า เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.18 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญ ชาหรือทำในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมิน เกี่ยวกับกระบวนการบริห ารงาน
บุค คลที่อ าจเกิด การแทรกแซงจากผู้ มีอ ำนาจ การซื้อ ขายตำแหน่ ง หรือการเอื้อ ผลประโยชน์ ให้ กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงาน
ควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีบาง
กลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความคิดเห็นว่า การประเมินและการเลื่อนระดับยังขาดความเป็นธรรม
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.43
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อ

-6เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
(5) ตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.17 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ในประเด็ น ที่เกี่ย วข้ องกับ การให้ ค วามสำคัญ ของผู้บ ริห ารสูงสุด ในการต่อ ต้า นการทุ จ ริต อย่ างจริงจัง โดย
หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำ
ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชือ่ มั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.60 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติห น้าที่อย่างมีคุณ ธรรม และยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(7) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.20 เป็น
คะแนนจากการประเมิ น การรั บ รู้ ข องผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ต่ อ
สาธารณชน ผ่ านช่องทางที่ ห ลากหลาย สามารถเข้ าถึง ได้ ง่ายและไม่ ซับ ซ้อน โดยข้อมู ล ที่ เผยแพร่จ ะต้อ ง
ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน
เห็ น ได้ ว่ า หน่ ว ยงานให้ ค วามสำคั ญ กั บ การสื่ อ สารในเรื่ อ งผลการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานและข้ อ มู ล ที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
(8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.57
เป็น คะแนนจากการประเมิน การรับ รู้ของผู้รับ บริการ ผู้มาติด ต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
การปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงาน
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย

-7(9) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 86.20 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็น ปัจจุบัน บนเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิด เผยข้อมูล ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิ สั ม พั น ธ์ข้ อมู ล (2) การบริห ารงาน ได้ แก่ แผนดำเนิ น งาน การปฏิ บั ติ งาน และการให้ บ ริก าร (3)
การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล และ (5)
การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ในประเด็ น ข้ า งต้ น แสดงถึ ง ความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงานและ
การดำเนินงานของหน่วยงาน
(10) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 เป็น
คะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ
ภายในเพื่ อ ส่ งเสริ ม ความโปร่งใสและป้ อ งกัน การทุ จ ริต ซึ่ งการเผยแพร่ข้ อ มู ล ในประเด็ น ข้ า งต้ น แสดงถึ ง
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
5. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564
5.1 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ โดยผู้ประเมิน
หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 90.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตาม
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของ
ตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็น
ปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการ
ดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็น ที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริห าร
จัดการให้ดียิ่งขึน้ ได้แก่
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดย
เป็น การดำเนิน การหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็น ถึงการให้ความสำคัญ กับ การปรับ ปรุง พัฒ นา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่
ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก
โดยเป็นผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
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หน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ
ของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง และ
ฝ่ายข้าราชการประจำ
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงตำแหน่งที่
สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรแสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- ส่งเสริมการประชาสัมพัน ธ์และให้ข้อมูล เกี่ย วกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานของท่านมากขึ้น
- เพิ่มช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินงาน/การให้บริการเพิ่มขึ้น
5.2 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ โดยผู้รับการประเมิน
จากเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 25 64 ที่ ก ำหนดให้ ห น่ ว ยงานที่ เ ข้ า รั บ
การประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมิน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจาก 3 แบบวัด คือ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (ITA) 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ
แบบวัด IIT OIT ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-Service
ได้อย่างครบถ้วน และง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายเหมาย (ร้อยละ 85) คือ
แบบวัด EIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้
แบบวัดการรับรูผ้ ู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงเห็นควร
ดำเนินการดังนี้
1. คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงาน
ด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัติงาน/ให้บริการประชาชนต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดสอดคล้อง
และเป็นไปตามกระบวนงานที่ได้กำหนดตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันเปรียบเสมือน
ญาติพี่น้องของตนเอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและมีช่องทางหลากหลาย และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ า วสารกั น อย่ า งชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ ง เผยแพร่ผ ลงานหรือ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จั ด ทำช่ อ งทางติ ด ต่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หรื อ
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คำถามเมื่อผู้รับริการหรือประชาชนมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และจัดทำช่องทาง
การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่หลากหลาย
3. การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ปรับ ปรุงพัฒ นาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึ้น โดยมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ มีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT รวมถึงจะต้องมีช่องทางให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- 10 6. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรปี ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง
1. มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ

2. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

วิธีการดำเนินงาน
๑. ให้เจ้า หน้า ที่ทุกคน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้น ตอน
ของคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการให้บริการประชาชน
2. การใช้ดุล พินิจ ต้องเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำ
การอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอิสระ
3. ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
กำกับ ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัตงิ านของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือการให้บริการประชาชน
เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง

1. กำหนดและดำเนิน การตาม
แนวทางการจัดการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ
2. จัดทำคู่มือการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. มาตรการป้องกัน 1. จัด ทำประกาศมาตรการ
การรับสินบน
ป้องกันการรับสินบน
2. จัด ทำคู่มือการป้องกัน การรับ
สินบน

ระยะเวลา
การติดตามผล
ดำเนินการ
สำนักปลัด ต.ค. 64 รายงานผล
อบต.
การดำเนินการ
ก.ย. 65 ให้ผู้บริหารทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด
อบต.

ต.ค. 64
ก.ย. 65

รายงานผล
การดำเนินการ
ให้ผู้บริหารทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำนักปลัด
อบต.

ต.ค. 64
ก.ย. 65

รายงานผล
การดำเนินการ
ให้ผู้บริหารทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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มาตรการ/แนวทาง
4. มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม

วิธีการดำเนินงาน

ระยะเวลา
การติดตามผล
ดำเนินการ
สำนักปลัด ต.ค. 64 รายงานผล
อบต.
การดำเนินการ
ก.ย. 65 ให้ผู้บริหารทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้ว ย
ช่องทางต่า ง ๆ
2. จัด ทำช่องทางให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ได้มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
5. มาตรการเผยแพร่ ๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการ
สำนักปลัด
ข้อมูลต่อสาธารณะ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของ
อบต.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูล
ที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
6. มาตรการส่งเสริม 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ กองคลัง
ความโปร่งใสใน
จัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายงานงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
3. กำหนดราคากลางให้เป็นไปตาม
แนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงการคลัง พร้อมประกาศ
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียด
การคำนวณราคากลางในช่องทาง
ที่กำหนด
7. มาตรการจัดการ 1.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักปลัด
เรื่องร้องเรียน
การทุจริต
อบต.
การทุจริต
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3. รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
8. มาตรการใน
1. จัดทำแนวทางปฏิบัติหรือ
สำนักปลัด
การสร้างจิตสำนึก
คู่มือการสร้างจิตสำนึกและ
อบต.
และความตระหนัก ความตระหนักแก่บุคลากร
แก่บุคลากร

ต.ค. 64
ก.ย. 65

รายงานผล
การดำเนินการ
ให้ผบู้ ริหารทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ต.ค. 64
ก.ย. 65

รายงานผล
การดำเนินการ
ให้ผู้บริหารทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ต.ค. 64
ก.ย. 65

รายงานผล
การดำเนินการ
ให้ผู้บริหารทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ต.ค. 64
ก.ย. 65

รายงานผล
การดำเนินการ
ให้ผู้บริหารทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

