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สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************* 
 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
“เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วย
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุก     
ภาคส่วน 
 ทั้งนี้   การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ                       
มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม  ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่
อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                
การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 

…/หลักเกณฑ์ 
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 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
 
 

…/ผลการประเมิน 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 1) องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C (68.88. คะแนน) ซึ่ง
เพ่ิมขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ F (39.3 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 
42.94 ( 29.58 คะแนน) 
 2) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 72.45 85.00 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 53.95 63.32 เพ่ิมข้ึน 

3. การใช้อ านาจ 58.40 70.81 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 57.56 67.08 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 60.95 70.80 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 63.86 75.38 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 64.38 73.86 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 55.69 67.78 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 7.30 52.00 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต 6.25 75.00 เพ่ิมข้ึน 
 คะแนนเฉลี่ย 39.3 68.88 สูงขึ้น 
 ระดับการประเมิน F C  

.../๓) จุดแข็ง 
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3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ 

  3.1 ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่   85.00 

4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดโดยรวมได้คะแนนเพิ่มขึ้น 

5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  4.1 ตัวชี้วัดที่   2. การใช้งบประมาณ   63.32 
  4.2 ตัวชี้วัดที่   3. การใช้อ านาจ   70.81 

4.3 ตัวชี้วัดที่  4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 67.08 
4.3 ตัวชี้วัดที่   5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 70.80 
4.3 ตัวชี้วัดที่   6. คุณภาพการด าเนินงาน 75.38  
4.3 ตัวชี้วัดที่   7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 73.86 
4.3 ตัวชี้วัดที่   8. การปรับปรุงระบบการท างาน 67.78 
4.3 ตัวชี้วัดที่   9. การเปิดเผยข้อมูล  52.00 
4.3 ตัวชี้วัดที่   10. การป้องกันการทุจริต  75.00 
 

 

 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน า
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต
ที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
การจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน
ได้รับทราบ และน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของ หน่วยงานด้วย 
 
 

1.จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
2. ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีให้เป็นปัจจุบัน 

 

…/ตัวชี้วัดที่ 5 
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2. ประเด็นที่ควรพัฒนา (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
จะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ ประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ ไขปัญหาการทุจริ ตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงาน 
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น การ
ทุจริต ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงานรวมถึงการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
2.มีมาตรการกระบวนการเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน และการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้ ง ภาย ในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

  

 

 

 

 

 

.../ตัวชี้วัดที่ 9 
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2. ประเด็นที่ควรพัฒนา (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน       
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

1.ด้านข้อมูลพื้นฐาน 
    -จัดท าโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร และข้อมูลการติดต่อ
ของหน่วยงาน ที่มีองค์ประกอบ
ของข้อมูลตรงตามประเด็นการ
ประเมิน 
    - จัดท าWeb board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ บนเว็บไซต์
ข อ ง อ บ ต . สี่ เ ห ลี่ ย ม เ พ่ื อ ใ ห้
บุคคลภายนอกสามารถ สอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถสื่ อสารให้ค าตอบกับ        
ผู้สอบถามได้  
2.ด้านการบริหารงาน 
   -จัดท ารายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน  
    - จัดท าช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการกับหน่วยงาน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  
3.ด้านการบริหารเงิน
งบประมาณ 
    -จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ที่มีองค์ประกอบของข้อมูลตรง
ตามประเด็นการประเมิน 
 

 

 

 

…/ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
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3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวชี้วัดที่ 1  
การปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

ประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน
ในหน่วยงานของตนเองใน  ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่ รู้จักกันเป็นการ
ส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น 
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ต่องาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือ
เป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ 
ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนใน
หน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระ 
ส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือ
เป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับ
สินบนได้ในอนาคต 

1.การปฏิบัติงาน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายใน
หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของตนเอง        ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 
นั บ ตั้ ง แ ต่ ก า ร จั ดท า แ ผน กา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่ ง ใ ส ไปจนถึ ง ลั กษณะการ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
เป็ น ไปตามวั ตถุประสงค์  และไม่ เ อ้ื อ
ประโยชน์แก่ ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 

1.จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส  ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ 
อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../3 
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3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข(ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกัน
การทุจริต 
 
 

มาตรการส่ ง เสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการ
ต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ในการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน
การทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การปรับปรุง
ระบบท างาน และ
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
2.จัดท าค าสัง่แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานประจ าศนูย์  
3.ด าเนินการประชาสัมพันธ์
งานตา่งๆของ อบต. ผา่น
ช่องทางที่หลากหลายให้
ประชาชนได้รับทราบ 
4.เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ ผา่นระบบ
การประเมินความพงึพอใจ 

ตลอด
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1.จัดท าค าสัง่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานในส านัก/กอง 
2.ด าเนินการจัดท าลงระบบ
เว็บไซต์ในการด าเนินงานให้
เป็นปัจจบุัน 
3.รายงานผลการปฏบิัติงาน/
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน 
4.สถิติการให้บริการ 
5.หนังสือประชาสัมพนัธ ์

ส านักปลัด 

2. ปรับปรุงระบบ
การท างานและ
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบ
ประมารประจ าปี และ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
2.จัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้าง และรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
3.เผยแพร่ข้อมูลลงใน
เว็บไซต์ อบต. 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

1.แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  
และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
2.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และรายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

กองคลัง 

.../3 การป้องกันการทุจริต 
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มาตรการส่งเสริม  (ต่อ) 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3.การป้องกันการ
ทุจริต 

น าเข้าข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้เป็น
ปัจจุบนับนเว็บไซต ์
 

ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานในส านัก/กอง 
ลงระบบเว็บไซต์ในการ
ด าเนินงานให้เป็นปัจจบุัน 
-สร้างมาตรการภายในองค์กร
เพื่อป้องกันการทุจริต 
-รายงานผลการปฏิบัตงิาน
และติดตามมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../รายงานผลการด าเนินการ



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้
ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
การป้องกันการทุจริต 
 
 

1.ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝา้
ระวังการทุจริต 
-มาตรการการเฝ้าระวังการคอรัปชั่น
โดยภาคประชาชน 
-ขยายผลการด าเนินการการป้องกัน
การทุจริต มีช่องทางที่หลากหลายใน
การประชาสัมพนัธ ์
2.ส่งเสริมให้มีการน าผลการ
ตรวจสอบการตรวจสอบของฝา่ย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปบัปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
3.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต น าเข้าข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นปัจจบุันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 

ส านักปลัด ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานในส านัก/กอง ลง
ระบบเว็บไซต์ในการด าเนินงานให้
เป็นปัจจบุัน 
-สร้างมาตรการภายในองค์กรเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
-รายงานผลการปฏิบัตงิานและ
ติดตามมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
 

1.ควรจัดให้มีการอบรม 
แนะน าให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบในการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ลงใน
เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบนั 
2.สร้างช่องทางการร้องเรียน 
การติดตามผลการร้องเรียน 
และสร้างความมั่นใจในการ
จัดการการทุจริต ตลอดจน
ปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน 
3.เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการเฝ้าระวงัการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 
และลงโทษวนิัยอย่างจริงจัง 

 



 
 


