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ค าน า 

 ตามมติคณะรั ฐมนตรี ในการประชุมเ ม่ือวั นที่ 23 มกร าคม 25 61  เห็ นชอบให้ หน่วยงา นภา ครั ฐ  
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลโนนแดง ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบซ่ึงก าหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจ ะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน 
ขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ของหน่วยงานในปีต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

5 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หัวข้อ           หน้า 

 ค าน า 

 สารบัญ 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  1 
ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     2-3 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564     3-9 
แนวทางการน าผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ       9 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัดการประเมิน ITA น้ าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่                       

ร้อยละ 30 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ                   

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ                         

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ        

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต          
แบบวัดการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน             

ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร            

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน             

แบบวัดการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ  

(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล                    
ร้อยละ 40 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต              

 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ
ประเมิน 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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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , 2563 และ 2564 

และการก าหนดตัวชี้ในการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการรองรับการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ/ 
คะแนน (%) 

ก าหนดคะแนน
ตัวชี้วัด % 
(2564) 

ผลการประเมินฯ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ก าหนดคะแนน
ตัวชี้วัด % 

(2565) 

2562 2563 2564 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 98.16 94.50 98.63 95.00   100.00 

2. การใช้งบประมาณ 91.87 100.00 99.65 95.00   100.00 
3. การใช้อ านาจ 92.02 99.75 100.00 95.00   100.00 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.67 87.99 95.86 95.00   100.00 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.96 94.01 98.75 95.00   100.00 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 78.15 91.69 97.71 95.00   100.00 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.80 96.02 95.92 95.00   100.00 
8. การปรับปรุงการท างาน 81.08 94.96 96.14 95.00   100.00 
9. การเปิดเผยข้อมูล 21.97 21.46 55.93 85.00   85.00 

10. การป้องกันการทุจริต 0.00 6.25 37.50 85.00   85.00 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังน้ี 

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าที่                     98.63   คะแนน ส าหรับด้าน IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรภายใน รับรู้ในเรื่อง การ
ปฏิบัติหน้าที่ , การใช้อ านาจ, การใช้งบประมาณ,การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต อยู่ใน
ระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ปปช. ก าหนด  

2. การใช้งบประมาณ                   99.65   คะแนน 

3. การใช้อ านาจ                       100.00   คะแนน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ        95.86   คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต          98.75   คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน              97.71  คะแนน ส าหรับ ด้าน EIT เป็นกา รประเ มินกา รรับรู้ ของบุ คลากร

ภายนอก ผลการประเมิน พบว่า อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ ปปช. ก าหนด 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร            95.92  คะแนน 

8. การปรับปรุงการท างาน             96.14  คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล                    55.93  คะแนน จากผลคะแนน OIT พบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10  
มีผลคะแนน ต่ า กว่ าเกณฑ์ เป้า หมาย  และต้องปรับปรุ ง 
โดยการ เปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆของหน่วยงานยังไ ม่
ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน และยังขาดมาตรการ
ต่างๆในการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่เป็นรูปธรรม 

10. การป้องกันการทุจริต              37.50  คะแนน 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง ในภาพรวมมีระดับคะแนน 77.24 จัดอยู่ในระดับผลการประเมิน B 
 2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
มีระดับคะแนน 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ตัวชี้วัดที่ 10 กา รป้องกันการทุจริต มีระดับ
คะแนน 37.50 คะแนน 
 3. ผลการประเมินจ านวน 10 ตัวชี้วัด มีคะแนนอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ส าหรับด้าน IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรภายใน รับรู้ใน
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่, การใช้อ านาจ, การใช้งบประมาณ, การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ปปช. ก าหนด 
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แนวทางการปฏิบัติการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. พัฒนาช่องการการเผยแพร่และสื่อสารแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ให้เข้าถึงเจ้าหน้าที่ ให้เกิดการรับรู้มากขึ้น  

2. ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

3. สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความสนใจและรู้จักการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ส าหรับด้าน EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายนอก ผลการประเมิน พบว่า อยู่ในระดับที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ ปปช. ก าหนด 

แนวทางการปฏิบัติการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. พัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของแต่ละงานให้ลดลงและรวดเร็วในการให้บริการ  
2. ปรับปรุงพัฒนาและอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนผู้รับบริการทุกขั้นตอนของงานบริการ  

ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
3. ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  

ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ส าหรับด้าน OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ผ่านเว็บไซต์หลักและสื่อ 

โซเชียล (Socail) พบว่า ผลการประเมินมีผลคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายและต้องปรับปรุงแก้ไขประเด็นย่อยท่ียังคง

เป็นปัญหา ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

  O11 การแสดงผลการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

  O12 การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
  O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
  O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
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 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
  O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
  O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   

แนวทางการปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานบริการต่างๆ บนเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน 

2. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

3. ด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ครอบคลุม ครบถ้วน  
ทุกประเด็นของแต่ละงาน  
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การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผยหรือบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น 

ล าดับท่ี 
ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย 

หรือบริหารจัดการ 
ให้ดีย่ิงขึ้น 

แนวทางการปฏิบัติ หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
1 O11 การแสดงผลการ

ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงานและเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี
ที่ก าหนด 

 

2 O12 การรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดย
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่นผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นรายงานผลของปีที่ก าหนด  

 

3 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน (คู่มือประชาชน) 

งานนิติการ 
 

4 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน งานนิติการ 

5 O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ 

แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน งานนิติการ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

6 O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

 

7 O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

 

8 O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน โดยแสดง
จ าแนกเป็นรายเดือน 

งานพัสดุ 

 

 



- 7 - 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย 
หรือบริหารจัดการ 

ให้ดีย่ิงขึ้น 
แนวทางการปฏิบัติ หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
9 O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน/ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุปะสงค์เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

 

10 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับการประเมิน 
อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร   การพัฒนาบุคลากร  
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

 

11 O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
 

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น 
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น ซ่ึงเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

12 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  โดยมีข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น 
จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้
เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)  และเป็นข้อมูลใน

ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 

งานนิติการ 

13 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 
 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็น
การด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

งานนิติการ 
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ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย 
หรือบริหารจัดการ 

ให้ดีย่ิงขึ้น 
แนวทางการปฏิบัติ หมายเหตุ 

14 O36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ ยง ในกรณีที่อ าจ ก่อ ให้ เ กิดกา รทุ จริ ตหรื อ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือ
การด า เนิ นการที่สอดคล้องกับมาตรกา รหรือกา ร
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ ยงตามข้อ O36 / 
เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

งานนิติการ 

15 O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนร วมของหน่วยงาน  โดย มีข้ อมูล
รา ยละเ อียดของผลกา รประเ มิน  ยกตัวอย่า งเช่ น 
เห ตุกา รณ์ ควา มเสี่ ย งและร ะดับของควา มเสี่ ย ง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการ

ประเมิน 

 

16 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการด าเนินการในปีที่รับ
การประเมิน 

 

17 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่ วย งา น  โดย มีข้ อ มูล ร า ยละเ อีย ดของแผน ฯ 
ยก ตัวอย่ าง เช่น  โคร งกา ร กิจ กร รม งบประมา ณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลา
บังคับใช้ครอบคลุมปีที่รับการประเมิน 
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ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย 
หรือบริหารจัดการ 

ให้ดีย่ิงขึ้น 
แนวทางการปฏิบัติ หมายเหตุ 

18 O40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การ
ด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 

 

19 O41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
20 O43 การด าเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน   

- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

 

แนวทางการน าผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

1. แต่งต้ังคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

3. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับพนักงาน  
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน  

5. เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ งาน ITA  จ.ส.อ.หญิงทิพย์สุดา  จงสมชัย ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  

 

นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที ่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 


