
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

1. ความเป็นมา  
 ส ำนักงาำนัณะกงรรกงำร้องางกนัแลก้รำบ้รำกงำรทุจริตแห่าชำติ (ส ำนักงาำนั ้.้.ช.) ได้
พกฒนัำเณรื่งากืงงำร้รกเกินัเชิาบวงเพ่ืงเ้็นักำตรงำร้องางกนังำรทุจริตแลกเ้็นังลไงในังำรสร้ำาณวำก
ตรกหนักงให้หนั่วยาำนัภำณรกฐกีงำรด ำเนัินัาำนังย่ำาโ้ร่าใสแลกกีณุะธรรกโดยใช้ชื่งว่ำ “งำร้รกเกินัณุะธรรก
แลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนัภำณรกฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 
แลกได้ด ำเนัินังำรกำงย่ำาต่งเนัื่งา ณะกรกฐกนัตรีได้กีกติเกื่งวกนัที่ 23 กงรำณก 2561 เห็นัชงบให้หนั่วยาำนั
ภำณรกฐทุงหนั่วยาำนัให้ณวำกร่วกกืงแลกเอ้ำร่วกงำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองา
หนั่วยาำนัภำณรกฐ ในั้ีาบ้รกกำะ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนัวทำาแลกเณรื่งากืงงำร้รกเกินัตำกที่
ส ำนักงาำนั ้.้.ช. ง ำหนัด ซึ่าสงดณล้งางกบแผนัแก่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ้รกเด็นังำรต่งต้ำนังำรทุจริต
แลก้รกพฤติกิชงบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่าง ำหนัดตกวชี้วกด ณืง ร้งยลกองาหนั่วยาำนัที่ผ่ำนัเงะฑ์งำร
้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนัรกฐภำณรกฐ (85 ณกแนันัอึ้นัไ้) แลกในั้ี 
พ.ศ. 2561 – 2565 ได้ง ำหนัดณ่ำเ้อำหกำยไว้ที่ร้งยลก 80 นัก้นั 
 งำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนัองารกฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ้รกจ ำ้ีาบ้รกกำะ พ.ศ. 2564 กีงำรพกฒนัำงรงบงำร้รกเกินั
แลกรำยลกเงียดงำร้รกเกินัต่ำา ๆ เช่นั ตกวชี้วกดวกดงำร้รกเกินั เณรื่งากืงงำร้รกเกินั วิธีงำรแลกอก้นัตงนั  
งำร้รกเกินัฯ แลกเงะฑ์รกดกบผลงำร้รกเกินั เ้็นัต้นั เพ่ืงให้เ้็นัเณรื่งากืงในังำรส่าเสริกด้ำนัณุะธรรกแลก
ณวำกโ้ร่าใสองาหนั่วยาำนัภำณรกฐที่กี้รกสิทธิภำพกำงยิ่าอึ้นั รวกไ้ถึาพกฒนัำรกบบเทณโนัโลยีสำรสนัเทศ
สนักบสนัุนังำร้รกเกินัเพ่ืงเ้็นัศูนัย์งลำาในังำรเง็บรวบรวกอ้งกูลแลกบริหำรจกดงำรอ้งกูลงย่ำากี้รกสิทธิภำพ 
แลกท ำให้สำกำรถ้รกเกินัได้งย่ำารวดเร็วแลกเ้็นักำตรฐำนัเดียวงกนั ซึ่าผลงำร้รกเกินัจกสกท้งนัให้หนั่วยาำนั
ภำณรกฐได้รกบทรำบรกดกบณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสเพ่ืงนั ำไ้สู่งำร้รกบ้รุาพกฒนัำงำรด ำเนัินัาำนัให้กีณุะธรรก 
ณวำกโ้ร่าใส เ้็นัไ้ตำกหลกงธรรกำภิบำลให้สูาอึ้นั โดยไก่ได้กุ่าบ่าชี้ถึางำรทุจริตหรืงงำรงรกท ำผิดองา
หนั่วยาำนัแต่งย่ำาใด ซึ่างำรที่หนั่วยาำนัภำณรกฐกีธรรกำภิบำลที่ดีง็ย่งกจกส่าผลที่ดีต่ง้รกชำชนัแลก้รกเทศ
ได้ รวกไ้ถึาส่าเสริกให้เงิดงำรยงรกดกบดกชนัีงำรรกบรู้งำรทุจริตองา้รกเทศไทยในังนัำณตได้ต่งไ้ 
 
2. หลักการและเหตุผล  
 ้ัจจุบกนั้รกเทศไทยให้ณวำกส ำณกญงกบงำรวำาแผนัเพ่ืงพกฒนัำ้รกเทศในัรกยกยำว โดยได้
ง ำหนัดเ้็นัยุทธศำสตร์ชำติรกยก 20 ้ี ซึ่าเนั้นัที่งำรพกฒนัำศกงยภำพองา้รกเทศไทยให้สงดรกบงกบ 
ณวำกเ้ลี่ยนัแ้ลาที่ส ำณกญทก้าทำางำรเกืงา เศรษฐงิจ แลกสกาณก ซึ่างำรจกด ำเนัินัยุทธศำสตร์ดกางล่ำวให้บรรลุ
ผลสกกฤทธิ์ตำกเ้อำหกำยที่ง ำหนัดจกต้งาแง้ไอ้ัญหำงำรทุจริตณงร์รก้ชกนัที่งยู่ในัรกดกบรุนัแราไ้ด้วยในัเวลำ
เดียวงกนั เพ่ืงไก่ให้งำรทุจริตงลำยเ้็นัตกวแ้รส ำณกญที่ฉุดรก้างำรพกฒนัำ้รกเทศ งย่ำาไรง็ตำกในัห้วาที่ผ่ำนักำ
้รกเทศไทยได้กีณวำกพยำยำกในังำรต่งสู้งกบ้ัญหำงำรทุจริตกำงย่ำาต่งเนัื่งาง็ยกาไก่สำกำรถแง้ไอ้ัญหำให้
หกดสิ้นัไ้ได้ จำงดกชนัีงำรรกบรู้งำรทุจริต ้รกจ ำ้ี พ.ศ. 2563 ซึ่าจกดท ำอึ้นัโดยงาณ์งรเพ่ืงณวำกโ้ร่าใส
นัำนัำชำติ (Transparency International) ้รกเทศไทยได้ณกแนันั 36 ณกแนันั เท่ำงกบ้ี 2562 จกดงยู่ในั
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งกนัดกบที่ 104 องาโลง จำง 180 ้รกเทศ แลกงยู่ในังกนัดกบที่ 5 องางลุ่ก้รกเทศงำเซียนัเท่ำงกบ้รกเทศ
เวียดนัำก อะกที่สิาณโ้ร์ได้ณกแนันัสูาสุด ณืง 98 ณกแนันั จกดงยู่ในังกนัดกบที่ 3 องาโลง แก้ณ่ำณกแนันัดกชนัีงำร
รกบรู้งำรทุจริตองา้รกเทศไทย ในั้ี 2563 จกเท่ำงกบ้ี 2562 แต่พบว่ำจำงแหล่าอ้งกูลทก้า 9 แหล่า ้รกเทศ
ไทยได้ณกแนันัลดลา 1 แหล่า แลกได้ณกแนันัณาท่ี 8 แหล่า  
  ดกานัก้นั ส ำนักงาำนัณะกงรรกงำร้องางกนัแลก้รำบ้รำกงำรทุจริตแห่าชำติ (ส ำนักงาำนั ้.้.ช.) 
ได้พกฒนัำเณรื่งากืงงำร้รกเกินัเชิาบวงเพ่ืงเ้็นักำตรงำร้องางกนังำรทุจริต  แลกเ้็นังลไงในังำรสร้ำา 
ณวำกตรกหนักง ให้หนั่วยาำนัภำณรกฐกีงำรด ำเนัินัาำนังย่ำาโ้ร่าใสแลกกีณุะธรรก โดยใช้ชื่งว่ำ “งำร้รกเกินั 
ณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนัภำณรกฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ้ัจจุบกนังำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนัภำณรกฐ ได้
ถูงง ำหนัดเ้็นังลยุทธ์ที่ส ำณกญองายุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยงำร้องางกนัแลก้รำบ้รำกงำรทุจริต  รกยกที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่าถืงเ้็นังำรยงรกดกบให้งำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองา
หนั่วยาำนัภำณรกฐ ให้เ้็นั “กำตรงำร้องางกนังำรทุจริตเชิารุง” ที่หนั่วยาำนัภำณรกฐทก่ว้รกเทศจกต้งาด ำเนัินังำร 
โดยกุ่าหวกาให้หนั่วยาำนัภำณรกฐที่เอ้ำรกบงำร้รกเกินัได้รกบทรำบผลงำร้รกเกินัแลกแนัวทำาในังำรพกฒนัำแลก
ยงรกดกบหนั่วยาำนัในัด้ำนัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัได้งย่ำาเหกำกสก  
 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ผลงำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองางาณ์งำรบริหำรส่วนัต ำบล
ดงนัสกง ้รกจ ำ้ีาบ้รกกำะ พ.ศ. 2564 โดยภำพรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 73.02 ณกแนันั ซึ่าถืงว่ำกี
ณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัระดับ C โดยเรียาล ำดกบณกแนันัสูาสุดรำยตกวชี้วกดดกานัี้ 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 งำร้ฏิบกติหนั้ำที่ 92.45 
2 งำรใช้าบ้รกกำะ 90.37 
3 งำรใช้ง ำนัำจ 87.86 
4 งำรใช้ทรกพย์สินัองารำชงำร 86.43 
5 งำรแง้ไอ้ัญหำงำรทุจริต 87.70 
6 งำรเ้ิดเผยอ้งกูล 75.64 
7 งำร้องางกนังำรทุจริต 31.25 
8 ้รกสิทธิภำพงำรสื่งสำร 81.66 
9 ณุะภำพงำรด ำเนัินัาำนั 83.71 

10 งำร้รกบ้รุางำรท ำาำนั 84.14 
   
 เกื่งพิจำะำตำกตกวชี้วกดพบว่ำ ตกวชี้วกดงำร้ฏิบกติหนั้ำที่ ได้ 92.45 ณกแนันั รงาลากำณืงงำร
ใช้าบ้รกกำะ, งำรใช้ง ำนัำจ, งำรใช้ทรกพย์สินัองารำชงำร, งำรแง้ไอ้ัญหำงำรทุจริต, งำรเ้ิดเผยอ้งกูล แลก 
้รกสิทธิภำพงำรสื่งสำร  ชี้วกดงำร้รกบ้รุารกบบงำรท ำาำนั ตกวชี้วกดณุะภำพงำรด ำเนัินัาำนั  แลกตกวชี้วกดงำร
้องางกนังำรทุจริต ได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 31.25 ซึ่าได้ณกแนันันั้งยสุด 
  สรุ้ได้ว่ำ จุดแอ็าที่หนั่วยาำนัได้ณกแนันัสูาสุด   ณืง ตกวชี้วกดงำร้ฏิบกติหนั้ำที่ , งำรใช้
าบ้รกกำะ, งำรใช้ง ำนัำจ, งำรใช้ทรกพย์สินัองารำชงำร, งำรแง้ไอ้ัญหำงำรทุจริต, งำรเ้ิดเผยอ้งกูล แลก 
งำร้รกบ้รุางำรท ำาำนั ส่วนัจุดที่จกต้งาพกฒนัำเนัื่งาจำงได้ณกแนันัต่ ำสุดเท่ำงกบร้งยลก 31.25 ณืง ตกวชี้วกด
งำร้องางกนังำรทุจริต  
 3.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) ดกานัี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 งำร้ฏิบกติหนั้ำที่ 92.45 
2 งำรใช้าบ้รกกำะ 90.37 
3 งำรใช้ง ำนัำจ 87.86 
4 งำรใช้ทรกพย์สินัองารำชงำร 86.43 
5 งำรแง้ไอ้ัญหำงำรทุจริต 87.70 

 เกื่งพิจำะำตำกตกวชี้วกดพบว่ำ ตกวชี้วกดงำร้ฏิบกติหนั้ำที่, งำรใช้าบ้รกกำะ, งำรใช้ง ำนัำจ, 
งำรใช้ทรกพย์สินัองารำชงำร แลกงำรแง้ไอ้ัญหำงำรทุจริต ได้ณกแนันัสูาสุดเท่ำงกบร้งยลก 92.45 
  3.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) ดกานัี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 ้รกสิทธิภำพงำรสื่งสำร 83.71 
2 ณุะภำพงำรด ำเนัินัาำนั 81.66 
3 งำร้รกบ้รุางำรท ำาำนั 84.14 
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  เกื่งพิจำะำตำกตกวชี้วกดพบว่ำ ตกวชี้วกด้รกสิทธิภำพงำรสื่งสำร ได้ณกแนันัสูาสุดเท่ำงกบร้งยลก 
80.13 รงาลากำณืงณุะภำพงำรด ำเนัินัาำนั ได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 77.38 แลกตกวชี้วกดงำร้รกบ้รุารกบบ
งำรท ำาำนั ได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 73.97 ซึ่าได้ณกแนันันั้งยสุด 
 3.3 ผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ดกานัี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 งำรเ้ิดเผยอ้งกูล 75.64 
2 งำร้องางกนังำรทุจริต 31.25 

  เกื่งพิจำะำตำกตกวชี้วกดพบว่ำ ตกวชี้วกดงำรเ้ิดเผยอ้งกูล แลกงำร้องางกนังำรทุจริต ได้ณกแนันั
สูาสุดเท่ำงกบร้งยลก 100.00 
 3.4 แนวโน้มผลผลการประเมินเปรียบรายปี 
 ผลงำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองางาณ์งำรบริหำรส่วนัต ำบล
ดงนัสกง ้รกจ ำ้ีาบ้รกกำะ พ.ศ. 2564 โดยภำพรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 73.02 ณกแนันั ซึ่าถืงว่ำกี
ณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนั ระดับ  C เ้รียบเทียบผลงำร้รกเกินัณุะธรรกแลก 
ณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองางาณ์งำรบริหำรส่วนัต ำบลดงนัสกง ้รกจ ำ้ีาบ้รกกำะ พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนั
กำ โดยภำพรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก  50.27  ณกแนันั  ซึ่าถืงว่ำกีณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในั 
งำรด ำเนัินัาำนัระดับ D ซ่ึา เพิ่มข้ึน + 22.75 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  จำงผลงำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสจ ำแนังตำกดกชนัีองางาณ์งำรบริหำรส่วนัต ำบล
ดงนัสกง ้รกจ ำ้ีาบ้รกกำะ พ.ศ. 2564 กีผลงำรวิเณรำกห์อ้งกูลในัแต่ลกตกวชี้วกดที่กีร้งยลกเพ่ิกอึ้นัแสดาให้
เห็นัถึาจุดแอ็า แลกจุดง่งนัที่จกต้งาพกฒนัำไว้ดกาต่งไ้นัี้  
  4.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ ำนัวนั 7 ตกวชี้วกด ดกานัี้ 
  (1) ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 100.00 เ้็นัณกแนันั
จำงงำร้รกเกินังำรรกบรู้องาบุณลำงรภำยในัหนั่วยาำนัต่งงำร้ฏิบกติาำนัองาบุณลำงรง่ืนัในัหนั่วยาำนัองา
ตนัเงา ในั้รกเด็นัที่เงี่ยวอ้งางกบงำร้ฏิบกติาำนัโดยยึดหลกงตำกกำตรฐำนั กีณวำกโ้ร่าใส ้ฏิบกติาำนัหรืง
ด ำเนัินังำรตำกอก้นัตงนัแลกรกยกเวลำที่ง ำหนัดไว้งย่ำาเณร่าณรกด แลกจกต้งาเ้็นัไ้งย่ำาเท่ำเทียก ไก่ว่ำจกเ้็นั
ผู้กำติดต่งทก่วไ้หรืงผู้กำติดต่งที่รู้จกงงกนัเ้็นังำรส่วนัตกว รวกไ้ถึางำร้ฏิบกติาำนังย่ำากุ่ากก่นั เต็กณวำกสำกำรถ 
แลกกีณวำกรกบผิดชงบต่งาำนัในัหนั้ำที่ที่รกบผิดชงบ ซึ่าล้วนัถืงเ้็นัลกงษะกงำร้ฏิบกติหนั้ำที่ในัฐำนักเจ้ำหนั้ำที่
องารกฐงย่ำากีณุะธรรก นังงจำงนัี้ ยกา้รกเกินังำรรกบรู้ในั้รกเด็นัที่เงี่ยวอ้งางกบพฤติงรรกงำรเรียงรกบเาินั 
ทรกพย์สินั หรืง้รกโยชนั์ง่ืนั ๆ องาบุณลำงรง่ืนัในัหนั่วยาำนัทก้าในังระีที่แลงงกบงำร้ฏิบกติหนั้ำที่ แลกในังระี
ช่วาเทศงำลหรืงวำรกส ำณกญต่ำา ๆ ตำกอนับธรรกเนัียก ้รกเพะี หรืงแก้แต่งระีงำรให้เาินั ทรกพย์สินั หรืง
้รกโยชนั์งื่นั ๆ ต่งบุณณลภำยนังง ซึ่าถืงเ้็นัณวำกเสี่ยาที่งำจจกง่งให้เงิดงำรรกบสินับนัได้ในังนัำณต 
  (2) ตัวที่วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 100.00 เ้็นั
ณกแนันัจำงงำร้รกเกินังำรรกบรู้องาบุณลำงรภำยในัหนั่วยาำนัต่งงำรด ำเนัินังำรต่ำา  ๆ องาหนั่วยาำนั ในั
้รกเด็นัที่เงี่ยวอ้งางกบงำรใช้จ่ำยเาินัาบ้รกกำะ นักบตก้าแต่งำรจกดท ำแผนังำรใช้จ่ำยาบ้รกกำะ้รกจ ำ้ีแลก
เผยแพร่งย่ำาโ้ร่าใส ไ้จนัถึาลกงษะกงำรใช้จ่ำยาบ้รกกำะองาหนั่วยาำนังย่ำาณุ้กณ่ำ  เ้็นัไ้ตำก
วกตถุ้รกสาณ์แลกไก่เง้ืง้รกโยชนั์แง่ตนัเงาหรืงพวงพ้งา งำรเบิงจ่ำยเาินัองาบุณลำงรภำยในัในัเรื่งาต่ำา ๆ 
เช่นั ณ่ำท ำาำนัล่วาเวลำ ณ่ำวกสดุงุ้งระ์ หรืงณ่ำเดินัทำา ฯลฯ ตลงดจนังรกบวนังำรจกดซื้งจกดจ้ำาแลกงำรตรวจรกบ
พกสดุด้วย นังงจำงนัี้ ยกาให้ณวำกส ำณกญงกบงำรเ้ิดโงงำสให้บุณลำงรภำยในักีส่วนัร่วกในังำรตรวจสงบงำรใช้
จ่ำยาบ้รกกำะองาหนั่วยาำนัตนัเงาได้  
  (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 100.00 เ้็นัณกแนันั
จำงงำร้รกเกินังำรรกบรู้องาบุณลำงรภำยในัหนั่วยาำนัต่งงำรใช้ง ำนัำจองาผู้บกาณกบบกญชำองาตนัเงา  ในั
้รกเด็นัที่เงี่ยวอ้งางกบงำรกงบหกำยาำนั งำร้รกเกินัผลงำร้ฏิบกติาำนั งำรณกดเลืงงบุณลำงรเพ่ืงให้สิทธิ
้รกโยชนั์ต่ำา ๆ ซึ่าจกต้งาเ้็นัไ้งย่ำาเ้็นัธรรกแลกไก่เลืงง้ฏิบกติ  รวกไ้ถึางำรใช้ง ำนัำจสก่างำรให้
ผู้ใต้บกาณกบบกญชำท ำในัธุรกส่วนัตกวองาผู้บกาณกบบกญชำหรืงท ำในัสิ่าที่ไก่ถูงต้งา นังงจำงนัี้ ยกา้รกเกินัเงี่ยวงกบ
งรกบวนังำรบริหำราำนับุณณลที่งำจเงิดงำรแทรงแซาจำงผู้กีง ำนัำจ งำรซื้งอำยต ำแหนั่า หรืงงำรเง้ื ง
ผล้รกโยชนั์ให้งลุ่กหรืงพวงพ้งา เห็นัได้ว่ำ บุณลำงรภำยในัหนั่วยาำนักีณวำกเชื่งกก่นัต่งงำรใช้ง ำนัำจองา
ผู้บกาณกบบกญชำเงี่ยวงกบงำรกงบหกำยาำนั งย่ำาไรง็ดี สิ่าที่ณวรเ้็นั้รกเด็นัในังำรพกฒนัำเพ่ืงให้หนั่วยาำนัได้
ณกแนันัดีอึ้นั ณืง หนั่วยาำนัณวรให้ณวำกส ำณกญกำงอึ้นัในัเรื่งางำร้รกเกินัผลงำร้ฏิบกติาำนัตำกรกดกบณุะภำพ
องาผลาำนั เนัื่งาจำงกีบำางลุ่กตกวงย่ำาจำงงำร้รกเกินัที่ให้ณวำกณิดเห็นัว่ำ งำร้รกเกินัแลกงำรเลื่งนัรกดกบ
ยกาอำดณวำกเ้็นัธรรก  
   (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 100.00 
เ้็นัณกแนันัจำงงำร้รกเกินังำรรกบรู้องาบุณลำงรภำยในัหนั่วยาำนัต่งงำรใช้ทรกพย์สินัองารำชงำร ในั้รกเด็นัที่ 
เงี่ยวอ้งางกบพฤติงรรกองาบุณลำงรภำยในัในังำรนั ำทรกพย์สินัองารำชงำรองาหนั่วยาำนัไ้เ้็นัองาตนัเงาหรืง
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นั ำไ้ให้ผู้ง่ืนั แลกพฤติงรรกในังำรองยืกทรกพย์สินัองารำชงำร ทก้างำรยืกโดยบุณลำงรภำยในัหนั่วยาำนัแลก
งำรยืกโดยบุณณลภำยนังงหนั่วยาำนั ซึ่าหนั่วยาำนัจกต้งากีงรกบวนังำรในังำรองงนัุญำตที่ชกดเจนัแลกสกดวง 
นังงจำงนัี้ หนั่วยาำนัจกต้งากีงำรจกดท ำแนัวทำา้ฏิบกติเงี่ยวงกบงำรใช้ทรกพย์สินัองารำชงำรที่ถูงต้งา เพ่ืง
เผยแพร่ให้บุณลำงรภำยในัได้รกบทรำบแลกนั ำไ้้ฏิบกติ รวกถึาหนั่วยาำนัจกต้งากีงำรง ำงกบดูแลแลกตรวจสงบ
งำรใช้ทรกพย์สินัองารำชงำรองาหนั่วยาำนัด้วย 
  (5) ตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 100.00 เ้็นั
ณกแนันัจำงงำร้รกเกินังำรรกบรู้องาบุณลำงรภำยในัหนั่วยาำนัต่งงำรแง้ไอ้ัญหำงำรทุจริตองาหนั่วยาำนั   
ในั้รกเด็นัที่เงี่ยวอ้งางกบงำรให้ณวำกส ำณกญองาผู้บริหำรสูาสุดในังำรต่งต้ำนังำรทุจริตงย่ำาจริาจกา โดย
หนั่วยาำนัจกต้งาทบทวนันัโยบำยที่เง่ียวอ้งางกบงำร้องางกนังำรทุจริตในัหนั่วยาำนัให้กี้รกสิทธิภำพ แลกจกดท ำ 
แผนัาำนัด้ำนังำร้องางกนัแลก้รำบ้รำกงำรทุจริตองาหนั่วยาำนั เพ่ืงให้เงิดงำรแง้ไอ้ัญหำงำรทุจริตได้งย่ำา
เ้็นัรู้ธรรก รวกไ้ถึางำร้รกเกินัเงี่ยวงกบ้รกสิทธิภำพงำรแง้ไอ้ัญหำงำรทุจริตองาหนั่วยาำนั ที่จกต้งาท ำ
ให้งำรทุจริตในัหนั่วยาำนัลดลาหรืงไก่กีเลย แลกจกต้งาสร้ำาณวำกเชื่งกก่นัให้บุณลงรภำยในั ในังำรร้งาเรียนัเกื่ง
พบเห็นังำรทุจริตภำยในัหนั่วยาำนัด้วย นังงจำงนัี้ หนั่วยาำนัณวรกีงรกบวนังำรเฝอำรกวกา ตรวจสงบงำรทุจริต
ภำยในัหนั่วยาำนั รวกถึางำรนั ำผลงำรตรวจสงบองาฝ่ำยตรวจสงบ จำงทก้าภำยในัแลกภำยนังงหนั่วยาำนั 
  (6) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 87.78 เ้็นัณกแนันั
จำงงำรเผยแพร่อ้งกูลที่เ้็นั้ัจจุบกนับนัเว็บไซต์องาหนั่วยาำนั  เพ่ืงเ้ิดเผยอ้งกูลต่ำา ๆ องาหนั่วยาำนัให้
สำธำระชนัได้รกบทรำบ ในั 5 ้รกเด็นั ณืง (1) อ้งกูลพ้ืนัฐำนั ได้แง่ อ้งกูลพ้ืนัฐำนั อ่ำว้รกชำสกกพกนัธ์ แลก 
งำร้ฏิสกกพกนัธ์อ้งกูล (2) งำรบริหำราำนั ได้แง่ แผนัด ำเนัินัาำนั งำร้ฏิบกติาำนั แลกงำรให้บริงำร (3)  
งำรบริหำรเาินัาบ้รกกำะ ได้แง่ แผนังำรใช้จ่ำยาบ้รกกำะ้รกจำ้ี แลกงำรจกดซื้งจกดจ้ำาหรืงงำรจกดหำ
พกสดุ (4) งำรบริหำรแลกพกฒนัำทรกพยำงรบุณณล ได้แง่ นัโยบำยงำรบริหำรทรกพยำงรบุณณล งำรด ำเนัินังำร
ตำกนัโยบำยงำรบริหำรทรกพยำงรบุณณล แลกหลกงเงะฑ์งำรบริหำรแลกพกฒนัำทรกพยำงรบุณณล แลก (5)  
งำรส่าเสริกณวำกโ้ร่าใสในัหนั่วยาำนั ได้แง่ งำรจกดงำรเรื่งาร้งาเรียนังำรทุจริต แลกงำรเ้ิดโงงำสให้เงิด 
งำรกีส่วนัร่วก  ซึ่ างำรเผยแพร่อ้งกูลในั้รกเด็นัอ้ำาต้นัแสดาถึาณวำกโ้ร่าใสในังำรบริหำราำนัแลก 
งำรด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนั 
  (7) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 100.00 เ้็นั
ณกแนันัจำงงำร้รกเกินังำรเผยแพร่อ้งกูลที่เ้็นั้ัจจุบกนับนัเว็บไซต์องาหนั่วยาำนั เพ่ืงเ้ิดเผยงำรด ำเนัินังำร
ต่ำา ๆ องาหนั่วยาำนัให้สำธำระชนัได้รกบทรำบในั 2 ้รกเด็นั ณืง (1) งำรด ำเนัินังำรเพ่ืง้องางกนังำรทุจริต 
ได้แง่ เจตจ ำนัาสุจริตองาผู้บริหำร งำร้รกเกินัณวำกเสี่ยาเพ่ืงงำร้องางกนังำรทุจริต งำรเสริกสร้ำาวกฒนัธรรก
งาณ์งร แลกแผนั้ฏิบกติงำร้องางกนังำรทุจริต แลก (2) กำตรงำรภำยในัเพ่ืง้องางกนังำรทุจริต ได้แง่ กำตรงำร
ภำยในัเพ่ืงส่าเสริกณวำกโ้ร่าใสแลก้องางกนังำรทุจริต  ซึ่างำรเผยแพร่อ้งกูลในั้รกเด็นัอ้ำาต้นัแสดาถึา 
ณวำกพยำยำกองาหนั่วยาำนัที่จก้องางกนังำรทุจริตในัหนั่วยาำนัให้ลดนั้งยลาหรืงไก่สำกำรถเงิดอึ้นัได้  
 4.2 จุดอ่อนหรือจุดข้อบกพร่อง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85) จ ำนัวนั 3 ตกวชี้วกด ดกานัี้ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 80.13 เ้็นั
ณกแนันัจำงงำร้รกเกินังำรรกบรู้องาผู้ รกบบริงำร ผู้กำติดต่ง หรืงผู้กีส่วนัได้ส่วนัเสียองาหนั่วยาำนัต่ง
้รกสิทธิภำพงำรสื่งสำร ในั้รกเด็นัที่เงี่ยวอ้งางกบงำรเผยแพร่อ้งกูลองาหนั่วยาำนัในัเรื่งาต่ำา  ๆ ต่ง
สำธำระชนั ผ่ำนัช่งาทำาที่หลำงหลำย สำกำรถเอ้ำถึาได้า่ำยแลกไก่ซกบซ้งนั โดยอ้งกูลที่เผยแพร่จกต้งา
ณรบถ้วนัแลกเ้็นั้ัจจุบกนั โดยเฉพำกงย่ำายิ่าผลงำรด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนัแลกอ้งกูลที่สำธำระชนัณวร
รกบทรำบ รวกถึางำรจกดให้กีช่งาทำาให้ผู้รกบบริงำร ผู้กำติดต่ง หรืงผู้กีส่วนัได้ส่วนัเสีย สำกำรถส่าณ ำติชกหรืง
ณวำกณิดเห็นัเงี่ยวงกบงำรด ำเนัินัาำนั/งำรให้บริงำร แลกกีงำรชี้แจาในังระีที่กีอ้งงกาวลสาสกยได้งย่ำาชกดเจนั 
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เห็นัได้ว่ำหนั่วยาำนัให้ณวำกส ำณกญงกบงำรสื่งสำรในัเรื่งาผลงำรด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนัแลกอ้งกูลที่
สำธำระชนัณวรรกบทรำบ รวกถึางำรจกดให้กีช่งาทำาให้ผู้รกบบริงำร ผู้กำติดต่ง หรืงผู้กีส่วนัได้ส่วนัเสีย สำกำรถ
ส่าณำติชกหรืงณวำกณิดเห็นัเงี่ยวงกบงำรด ำเนัินัาำนั งำรให้บริงำร แลกกีงำรชี้แจาในังระีที่กีอ้งงกาวลสาสกยได้
งย่ำาชกดเจนั นังงจำงนัี้ ยกา้รกเกินังำรรกบรู้เงี่ยวงกบงำรจกดให้กีช่งาทำาให้ผู้กำติดต่งสำกำรถร้งาเรียนั 
งำรทุจริตองาเจ้ำหนั้ำที่ในัหนั่วยาำนัด้วย ซึ่าสกท้งนัถึางรสื่งสำรงกบผู้รกบบริงำร ผู้กำติดต่ง หรืงผู้กีส่วนัได้ส่วนั
เสียงย่ำากี้รกสิทธิภำพ  
  (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 77.38 เ้็นั
ณกแนันัจำงงำร้รกเกินังำรรกบรู้องาผู้รกบบริงำร ผู้กำติดต่ง หรืงผู้กีส่วนัได้ส่วนัเสียองาหนั่วยาำนัต่งณุะภำพ
งำรด ำเนัินัาำนั ในั้รกเด็นัที่เงี่ยวอ้งางกบงำร้ฏิบกติหนั้ำที่องาเจ้ำหนั้ำที่ โดยยึดหลกงตำกกำตรฐำนั อก้นัตงนั 
แลกรกยกเวลำที่ง ำหนัดไว้งย่ำาเณร่าณรกด แลกจกต้งาเ้็นัไ้งย่ำาเท่ำเทียกงกนัไก่เลืงง้ฏิบกติ รวกถึาจกต้งาให้
อ้งกูลเงี่ยวงกบงำรด ำเนัินังำร/ให้บริงำรองาหนั่วยาำนัแง่ผู้รกบบริงำร ผู้กำติดต่ง หรืงผู้กีส่วนัได้ส่วนัเสียงย่ำา
ตราไ้ตรากำ ไก่้ิดบกาหรืงบิดเบืงนัอ้งกูล ซึ่าสกท้งนัถึางำร้ฏิบกติหนั้ำที่งย่ำากีณุะธรรก แลกยกา้รกเกินั  
งำรรกบรู้เงี่ยวงกบ้รกสบงำระ์ตราในังำรถูงเจ้ำหนั้ำที่เรียงรกบเาินั ทรกพย์สินั หรืง้รกโยชนั์ง่ืนั ๆ เพ่ืงแลงงกบ
งำร้ฏิบกติหนั้ำที่ด้วย นังงจำงนัี้ ยกา้รกเกินังำรรกบรู้เงี่ยวงกบงำรบริหำราำนัแลกงำรด ำเนัินัาำนัในัภำพรวกองา
หนั่วยาำนั ที่จกต้งาณ ำนัึาถึา้รกโยชนั์องา้รกชำชนัแลกส่วนัรวกเ้็นัหลกง ไก่กีงำรเง้ืง้รกโยชนั์ให้งกบบุณณล
ใดบุณณลหนัึ่า หรืงงลุ่กใดงลุ่กหนัึ่า  
  (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวกได้ณกแนันัเท่ำงกบร้งยลก 73.94 
เ้็นัณกแนันัจำงงำร้รกเกินังำรรกบรู้องาผู้รกบบริงำร ผู้กำติดต่ง หรืงผู้กีส่วนัได้ส่วนัเสียองาหนั่วยาำนัต่ง 
งำร้รกบ้รุารกบบงำรท ำาำนั ในั้รกเด็นัที่เงี่ยวอ้งางกบงำร้รกบ้รุาพกฒนัำหนั่วยาำนั ทก้างำร้ฏิบกติาำนัองา  
เจ้ำหนั้ำที่แลกงรกบวนังำรท ำาำนัองาหนั่วยาำนัให้ดียิ่าอึ้นั รวกไ้ถึางำรนั ำเทณโนัโลยีกำใช้ในังำรด ำเนัินัาำนั
เพ่ืงให้เงิดณวำกสกดวงรวดเร็วกำงยิ่าอึ้นั โดยณวรกีงรกบวนังำรเ้ิดโงงำสให้ผู้รกบบริงำรหรืงผู้กำติดต่งเอ้ำกำ
กีส่วนัร่วกในังำร้รกบ้รุาพกฒนัำงำรด ำเนัินัาำนัให้ดีอึ้นัแล้ว ยกาณวรให้ณวำกส ำณกญงกบงำร้รกบ้รุางำรด ำเนัินัาำนั
ให้กีณวำกโ้ร่าใสกำงอึ้นังีงด้วย 
  งำร้รกเกินัรกดกบณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนัภำณรกฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) องางาณ์งำรบริหำรส่ วนัต ำบล ดงนัสกง  ้รกจ ำ้ี
าบ้รกกำะ พ.ศ. 2564 กีรกดกบเพ่ิกอึ้นั เนัื่งาจำงส ำนักงาำนั้องางกนัแลก้รำบ้รำกงำรทุจริต้รกจ ำจกาหวกด 
สุรำษฎร์ธำนัีได้จกดโณรางำรเพ่ิก้รกสิทธิภำพงำรอกบเณลื่งนังำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำร
ด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนัภำณรกฐ (ITA) องาจกาหวกดสุรำษฎร์ธำนัี ในัวกนัศุงร์ที่ 2 เกษำยนั 2564 ะ ห้งา้รกชุก
ลิลลี่ 1 โราแรกนัิภำงำร์เด้นั ถนันัเลี่ยาเกืงา ต ำบลกกอำกเตี้ย ง ำเภงเกืงา จกาหวกดสุรำษฎร์ธำนัี ให้ณ ำแนักนั ำ
เงี่ยวงกบงำรด ำเนัินังำรที่เงี่ยวอ้งางกบตกวชี้วกด เจ้ำหนั้ำที่ผู้รกบผิดชงบตกวชี้วกด แลกผู้ดูแลรกบบ พร้งกแจงณู่กืง
แนัวทำางำรเ้ิดเผยอ้งกูลสำธำระกองางาณ์งำร้งณรงาส่วนัท้งาถิ่นั เพ่ีงยงรกดกบผลงำร้รกเกินั ITA 
้รกจ ำ้ีาบ้รกกำะ พ.ศ. 2564 กีตกวงย่ำางำรจกดท ำเงงสำรในัแต่ลกตกวชี้วกด ส่าผลให้งาณ์งร้งณรงาส่วนั
ท้งาถิ่นัได้เอ้ำในัหลกงงำรแลกณวำกส ำณกญองางำเ้ิดเผยอ้งกูลสำธำระกเพ่ิกกำงอึ้นั 
 
5. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2564 
 5.1 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ โดยผู้ประเมิน 
 ผลงำร้รกเกินัรกดกบณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนัภำณรกฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) องางาณ์งำรบริหำรส่ วนัต ำบล ดงนัสกง  ้รกจ ำ้ี
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าบ้รกกำะ พ.ศ. 2564 กีณ่ำณกแนันัเท่ำงกบ 93.15 จำงณกแนันัเต็ก 100 ณกแนันั โดยกีผลงำร้รกเกินั
รกดกบ A หกำยถึา หนั่วยาำนัสำกำรถด ำเนัินังำรได้ณ่งนัอ้ำาณรบถ้วนั แลกกีแนัว้ฏิบกติที่ดีในังำรด ำเนัินังำรตำก
ตกวชี้วกดแลกหลกงเงะฑ์งำร้รกเกินั ITA  โดยกีบำาส่วนัที่ต้งา้รกบ้รุาหรืงเ้ิดเผยอ้งกูลรำวร้งยลก 5-15 องา
ตกวชี้วกดหรืงอ้งณ ำถำกทก้าหกด ดกานัก้นั หนั่วยาำนัพึาพิจำระำผล้รกเกินัเพ่ืงนั ำไ้สู่งำรพกฒนัำในัจุดที่ยกาณาเ้็นั
้ัญหำ โดยหำงกีงำรวำาแผนัแง้ไอ้รกบ้รุางย่ำาต่งเนัื่งา ณำดหกำยได้ว่ำหนั่วยาำนัจกสำกำรถยงรกดกบงำร
ด ำเนัินัาำนัตำกหลกงณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสได้งย่ำากีสกกฤทธิผล รวกถึาสำกำรถสร้ำาณวำกเชื่งกก่นัศรกทธำ 
สร้ำาณวำกไว้วำาใจแง่สำธำระชนัได้กำงยิ่าอึ้นัในั้ีต่งๆ ไ้ ทก้านัี้ ้รกเด็นัที่ณวรกีงำรเ้ิดเผย หรืงบริหำร
จกดงำรให้ดียิ่าอึ้นั ได้แง่ 
  - เพ่ิกงลไงงำร้รกบ้รุาณุะภำพงำร้ฏิบกติาำนั/งำรให้บริงำรองาหนั่วยาำนัให้ดีอึ้นั 
 - เ้ิดโงงำสให้ผู้รกบบริงำร ผู้กำติดต่ง หรืงผู้กีส่วนัได้ส่วนัเสีย เอ้ำไ้กีส่วนัร่วกในังำร้รกบ้รุา
พกฒนัำงำรด ำเนัินัาำนั/งำรให้บริงำรองาหนั่วยาำนัให้ดีอึ้นั 
 - เพ่ิกงำร้รกบ้รุาวิธีงำรแลก อก้นัตงนังำรด ำเนัินัาำนั/งำรให้บริงำรให้ดีอึ้นั 
 - ้รกบ้รุางำรด ำเนัินัาำนั/งำรให้บริงำรให้กีณวำกโ้ร่าใสกำงอ้ึนั 
 - ส่าเสริกงำรท ำาำนัที่ณ ำนัึาถึา้รกโยชนั์องา้รกชำชนัแลกส่วนัรวกเ้็นัหลกง 
 - ส่าเสริกงำรเผยแพร่อ้งกูลองาหนั่วยาำนัที่ เอ้ำถึาา่ำย ไก่ซกบซ้งนั แลกเพ่ิกช่งาทำาที่
หลำงหลำยกำงอ้ึนั 
 - ง ำงกบติดตำกงำรท ำาำนัองาเจ้ำหนั้ำที่องาหนั่วยาำนัว่ำกีงำรติดต่ง ้ฏิบกติาำนั แลก
ให้บริงำรแง่้รกชำชนัเ้็นัไ้ตำกอก้นัตงนัแลกรกยกเวลำที่ง ำหนัด 
 - ส่าเสริกงำรเผยแพร่ผลาำนัหรืงอ้งกูลที่สำธำระชนัณวรรกบทรำบงย่ำาชกดเจนักำงอึ้นั 
 - เพ่ิกกำตรงำรชี้แจาแลกตงบณ ำถำก เกื่งกีอ้งงกาวลสาสกยจำง้รกชำชนัเงี่ยวงกบงำร
ด ำเนัินัาำนัให้ชกดเจนักำงอ้ึนั 
 - เพ่ิกกำตรงำรง ำงกบติดตำกงำรท ำาำนัองาเจ้ำหนั้ำที่องาหนั่วยาำนัในังำรท ำาำนังย่ำา
ตราไ้ตรากำ ไก่้ิดบกาหรืงบิดเบืงนัอ้งกูล 
 - เพ่ิกกำตรงำรง ำงกบให้เจ้ำหนั้ำที่องาหนั่วยาำนัให้บริงำร้รกชำชนังย่ำาเท่ำเทียกงกนัโดยไก่
เลืงง้ฏิบกติ 
 - เพ่ิกช่งาทำาติดต่ง หรืงกีช่งาทำาให้ผู้กำติดต่งร้งาเรียนังำรทุจริตองาเจ้ำหนั้ำที่ ในั
หนั่วยาำนั 
 - แสดาผลงำรด ำเนัินังำรตำกกำตรงำรเพ่ืงส่ าเสริกณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสภำยในั
หนั่วยาำนั โดยกีอ้งกูลรำยลกเงียดงำรนั ำกำตรงำรเพื่งส่าเสริกณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสภำยในัหนั่วยาำนัไ้สู่
งำร้ฏิบกติงย่ำาเ้็นัรู้ธรรก แลกเ้็นังำรด ำเนัินังำรในั้ีที่รกบงำร้รกเกินั 
 - แสดางำรวิเณรำกห์ผลงำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัิ นัาำนัองา
หนั่วยาำนัภำณรกฐองา้ีที่ผ่ำนักำ โดยกีอ้งกูลรำยลกเงียดงำรวิเณรำกห์ ยงตกวงย่ำาเช่นั ้รกเด็นัที่เ้็นั
อ้งบงพร่งาหรืงจุดง่งนัที่จกต้งาแง้ไอโดยเร่าด่วนัที่กีณวำกสงดณล้งางกบผลงำร้รกเกินัฯ ้รกเด็นัที่จกต้งา
พกฒนัำให้ดีอึ้นั แนัวทำางำรนั ำผลงำรวิเณรำกห์ไ้สู่งำร้ฏิบกติองาหนั่วยาำนั เ้็นัต้นั แลกกีกำตรงำรเพ่ืง
อกบเณลื่งนังำรส่าเสริกณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใส ภำยในัหนั่วยาำนัให้ดีอึ้นั ซึ่าสงดณล้งาตำกผลงำรวิเณรำกห์ผล
งำร้รกเกินัฯ  
  - แสดาผลงำรด ำเนัินัาำนัตำกแผนั้ฏิบกติงำร้องางกนังำรทุจริต โดยกีอ้งกูลรำยลกเงียด
สรุ้ผลงำรด ำเนัินังำร ยงตกวงย่ำาเช่นั ผลงำรด ำเนัินังำรโณรางำรหรืงงิจงรรก ผลงำรใช้จ่ำยาบ้รกกำะ 
้ัญหำ งุ้สรรณ อ้งเสนังแนัก ผลสกกฤทธิ์ตำกเ้อำหกำย เ้็นัต้นั 
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  - แสดาณวำกง้ำวหนั้ำในังำรด ำเนัินัาำนัตำกแผนั้ฏิบกติงำร้องางกนังำรทุจริต โดยกีอ้งกูล
รำยลกเงียดณวำกง้ำวหนั้ำ ยงตกวงย่ำาเช่นั ณวำกง้ำวหนั้ำ งำรด ำเนัินังำรแต่ลกโณรางำร งิจงรรก รำยลกเงียด
าบ้รกกำะท่ีใช้ด ำเนัินัาำนั เ้็นัต้นั  แลกเ้็นัอ้งกูลในัรกยกเวลำ 6 เดืงนัแรงองา้ีที่รกบงำร้รกเกินั 
  - แสดาแผนั้ฏิบกติงำรที่กีวกตถุ้รกสาณ์เพ่ืง้องางกนังำรทุจริตหรืงพกฒนัำด้ำนัณุะธรรกแลก
ณวำกโ้ร่าใสองาหนั่วยาำนั โดยกีอ้งกูลรำยลกเงียดองาแผนัฯ ยงตกวงย่ำาเช่นั โณรางำร งิจงรรก าบ้รกกำะ 
ช่วาเวลำด ำเนัินังำร เ้็นัต้นั แลกเ้็นัแผนัที่กีรกยกเวลำบกาณกบใช้ณรงบณลุก้ีที่รกบงำร้รกเกินั 
  - แสดางำรด ำเนัินังำรหรืงงิจงรรกองาหนั่วยาำนัที่แสดาถึางำรเสริกสร้ำาวกฒนัธรรกงาณ์งรให้
เจ้ำหนั้ำที่องาหนั่วยาำนักีทกศนัณติ ณ่ำนัิยกในังำร้ฏิบกติาำนังย่ำาซื่งสกตย์สุจริตงย่ำาชกดเจนั / เ้็นังำรด ำเนัินังำร 
ในั้ีที่รกบงำร้รกเกินั 
 - แสดางำรด ำเนัินังำรหรืงงิจงรรกที่แสดาถึางำรจกดงำรณวำกเสี่ยาในังระีที่งำจง่งให้เงิด  
งำรทุจริตหรืงง่งให้เงิดงำรอกดงกนัรกหว่ำา ผล้รกโยชนั์ส่วนัตนังกบผล้รกโยชนั์ส่วนัรวกองาหนั่วยาำนั / เ้็นั
งิจงรรกหรืงงำรด ำเนัินังำรที่สงดณล้งางกบกำตรงำรหรืงงำรด ำเนัินังำรเพ่ืงบริหำรจกดงำรณวำกเสี่ยาตำกอ้ง 
O36 / เ้็นังำรด ำเนัินังำรในั้ีที่รกบงำร้รกเกินั 
 5.2 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ โดยผู้รับการประเมิน  (นั ำกำจำงหนั้ำงำร้รกเกินั) 
 หนั่วยาำนัองาท่ำนัได้ผลณกแนันังำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองา
หนั่วยาำนัภำณรกฐ ้รกจ ำ้ี 2564 จ ำนัวนั 73.02 ณกแนันั จำงณกแนันัเต็ก 100 ณกแนันั โดยกีผลงำร
้รกเกินัรกดกบ C หกำยถึา หนั่วยาำนัสำกำรถด ำเนัินังำรได้สงดณล้งาตำกตกวชี้วกดแลกหลกงเงะฑ์งำร้รกเกินั 
ITA ณ่งนัอ้ำากำง งย่ำาไรง็ดี กี้รกเด็นัส ำณกญที่ณวรพิจำระำเพ่ืงนั ำไ้สู่งำร้รกบ้รุาแลกพกฒนัำงีงรำวร้งยลก 
25-35  องาตกวชี้วกดหรืงอ้งณ ำถำกทก้าหกด หนั่วยาำนัพึาพิจำระำรำยลกเงียดผลงำร้รกเกินัเพ่ืงพกฒนัำแลก
้รกบ้รุาแง้ไอในัจุดที่เ้็นั้ัญหำ ซึ่าจกท ำให้สำกำรถยงรกดกบณกแนันัในัรำยตกวชี้วกด แลกณกแนันัโดยภำพรวก
เพ่ืงนั ำไ้สู่งำรด ำเนัินัาำนัตำกหลกงณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสเพ่ิกอึ้นั ทก้านัี้ ณำดหกำยว่ำหำงหนั่วยาำนักีงำร
วำาแผนังำรด ำเนัินัาำนัแลกจกดงำรณวำกเสี่ยาที่ดีล่วาหนั้ำ ภำยใต้ณวำกร่วกกืงงกนังย่ำาเอ้กแอ็าองา้รกชำณก
ภำยในัหนั่วยาำนั จกนั ำกำสู่ณวำกเชื่งกก่นัศรกทธำแง่สำธำระชนัได้กำงยิ่าอึ้นัในั้ีต่งๆ ไ้ โดย้รกเด็นัที่ณวรกี
งำรเ้ิดเผย หรืงบริหำรจกดงำรให้ดียิ่าอ้ึนั ได้แง่ 
 - แสดาผลงำรด ำเนัินังำรตำกกำตรงำรเพ่ืงส่าเสริกณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสภำยในั
หนั่วยาำนั โดยกีอ้งกูลรำยลกเงียดงำรนั ำกำตรงำรเพื่งส่าเสริกณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสภำยในัหนั่วยาำนัไ้สู่
งำร้ฏิบกติงย่ำาเ้็นัรู้ธรรก แลกเ้็นังำรด ำเนัินังำรในั้ีที่รกบงำร้รกเกินั 
 - แสดางำรวิเณรำกห์ผลงำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำร ด ำเนัินัาำนัองา
หนั่วยาำนัภำณรกฐองา้ีที่ผ่ำนักำ โดยกีอ้งกูลรำยลกเงียดงำรวิเณรำกห์ ยงตกวงย่ำาเช่นั ้รกเด็นัที่เ้็นั
อ้งบงพร่งาหรืงจุดง่งนัที่จกต้งาแง้ไอโดยเร่าด่วนัที่กีณวำกสงดณล้งางกบผลงำร้รกเกินัฯ ้รกเด็นัที่ จกต้งา
พกฒนัำให้ดีอึ้นั แนัวทำางำรนั ำผลงำรวิเณรำกห์ไ้สู่งำร้ฏิบกติองาหนั่วยาำนั เ้็นัต้นั แลกกีกำตรงำรเพ่ืง
อกบเณลื่งนังำรส่าเสริกณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใส ภำยในัหนั่วยาำนัให้ดีอึ้นั ซึ่าสงดณล้งาตำกผลงำรวิเณรำกห์ผล
งำร้รกเกินัฯ  
 - แสดางำรด ำเนัินังำรหรืงงิจงรรกที่แสดาถึางำรจกดงำรณวำกเสี่ยาในังระีท่ีงำจง่งให้เงิดงำร
ทุจริตหรืงง่งให้เงิดงำรอกดงกนัรกหว่ำา ผล้รกโยชนั์ส่วนัตนังกบผล้รกโยชนั์ส่วนัรวกองาหนั่วยาำนั / เ้็นั
งิจงรรกหรืงงำรด ำเนัินังำรที่สงดณล้งางกบกำตรงำรหรืงงำรด ำเนัินังำรเพ่ืงบริหำรจกดงำรณวำกเสี่ยาตำกอ้ง 
O36 / เ้็นังำรด ำเนัินังำรในั้ีที่รกบงำร้รกเกินั 
 - แสดาผลงำร้รกเกินัณวำกเสี่ยาองางำรด ำเนัินัาำนัหรืงงำร้ฏิบกติ หนั้ำที่ที่งำจง่งให้เงิด
งำรทุจริตหรืงง่งให้เงิดงำรอกดงกนัรกหว่ำาผล้รกโยชนั์ส่วนัตนังกบผล้รกโยชนั์ส่วนัรวกองาหนั่วยาำนั โดยกี
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อ้งกูลรำยลกเงียดองาผลงำร้รกเกินั ยงตกวงย่ำาเช่นั เหตุงำระ์ ณวำกเสี่ยาแลกรกดก บองาณวำกเสี่ยา 
กำตรงำรแลกงำรด ำเนัินังำรในังำรบริหำรจกดงำรณวำกเสี่ยา เ้็นัต้นั ทก้านัี้ต้งาเ้็นังำรด ำเนัินังำรในั้ีที่รกบงำร
้รกเกินั 
 - แสดางำรด ำเนัินังำรหรืงงิจงรรกที่แสดาถึางำรกีส่วนัร่วกองาผู้บริหำรสูาสุดณนั้ัจจุบกนั โดย
เ้็นังำรด ำเนัินังำรหรืงงิจงรรกที่แสดาให้เห็นัถึางำรให้ณวำกส ำณกญ งกบงำร้รกบ้รุา พกฒนัำ แลกส่าเสริก
หนั่วยาำนัด้ำนัณุะธรรกแลก โ้ร่าใส แลกต้งาเ้็นังำรด ำเนัินังำรในั้ีที่รกบงำร้รกเกินั 
 -  แสดาช่งาทำาที่บุณณลภำยนังงสำกำรถแจ้าเรื่งาร้งาเรียนัเงี่ยวงกบ งำรทุจริตแลก้รกพฤติกิ
ชงบองาเจ้ำหนั้ำที่องาหนั่วยาำนัผ่ำนัทำาช่งาทำางงนัไลนั์ โดยแยงต่ำาหำงจำงช่งาทำาทก่วไ้ เพ่ืงเ้็นังำร
ณุ้กณรงาอ้งกูลองาผู้แจ้าเบำกแสแลกเพ่ืงให้สงดณล้งางกบแนัว้ฏิบกติตำกอ้ง O29 ทก้านัี้ สำกำรถเอ้ำถึาหรืง
เชื่งกโยาไ้ยกาช่งาทำาอ้ำาต้นัได้จำงเว็บไซต์หลกงองาหนั่วยาำนั   
 - แสดาหลกงเงะฑ์งำรบริหำรแลกพกฒนัำทรกพยำงรบุณณลที่ยกาใช้บกาณกบในัหนั่วยาำนัในั้ีที่รกบ
งำร้รกเกินั งย่ำานั้งย้รกงงบด้วยงำรสรรหำแลกณกดเลืงงบุณลำงร  งำรบรรจุแลกแต่าตก้าบุณลำงร   งำร
พกฒนัำบุณลำงร  งำรให้ณุะให้โทษแลกงำรสร้ำาอวกญงำลกาใจ  
 - แสดางำรด ำเนัินังำรตำกนัโยบำยหรืงแผนังำรบริหำรแลกพกฒนัำทรกพยำงรบุณณล 
ยงตกวงย่ำาเช่นั งำรวำาแผนัง ำลกาณนั งำรสรรหำณนัดี ณนัเง่าเพ่ืง้ฏิบกติาำนัตำกภำรงิจองาหนั่วยาำนั งำร
พกฒนัำบุณลำงร งำรสร้ำาทำาง้ำวหนั้ำในัสำยงำชีพ งำรพกฒนัำณุะภำพชีวิต งำรบรรจุ แลกแต่าตก้าบุณลำงร 
งำร้รกเกินัผลงำร้ฏิบกติาำนั งำรส่าเสริกจริยธรรกแลกรกงษำวินักยองาบุณลำงรในัหนั่วยาำนั เ้็นัต้นั โดยต้งา
เ้็นังำรด ำเนัินังำรที่กีณวำกสงดรกบงกบนัโยบำย หรืงแผนังำรบริหำร แลกพกฒนัำทรกพยำงรบุณณล 
 - แสดานัโยบำยหรืงแผนังำรบริหำรแลกพกฒนัำทรกพยำงรบุณณลที่ยกาใช้ บกาณกบในัหนั่วยาำนัในั
้ีที่รกบงำร้รกเกินั โดยแสดาจุดกุ่าหกำยหรืงวกตถุ้รกสาณ์ เพ่ืงง่งให้เงิดงำรบริหำรทรกพยำงรบุณณล ที่กีณวำก
โ้ร่าใสแลกกีณุะธรรก  ทก้านัี้ ต้งาเ้็นันัโยบำยหรืงแผนังำรบริงำรแลกพกฒนัำทรกพยำงรบุณณลองาผู้บริหำร
สูาสุดที่ง ำหนัดในันัำกองาหนั่วยาำนั 
 จำงเ้อำหกำยงำร้รกเกินัณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสในังำรด ำเนัินัาำนัองาหนั่วยาำนัภำณรกฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ้รกจ ำ้ี  2564  ที่ ง ำหนัดให้หนั่ วยาำนัที่ เอ้ ำรกบ 
งำร้รกเกินัร้งยลก 80 จกต้งากีผลณกแนันั 85 ณกแนันัอึ้นัไ้ ภำยในั้ี 2565 พบว่ำ ผลณกแนันังำร้รกเกินั
หนั่วยาำนัองางาณ์งำรบริหำรส่วนัต ำบลดงนัสกง จำง 3 แบบวกด ณืง 1) แบบวกดงำรรกบรู้องาผู้กีส่วนัได้ส่วนัเสีย
ภำยในั (ITA) 2) แบบวกดงำรรกบรู้องาผู้กีส่วนัได้ส่วนัเสียภำยนังง (EIT) แลก 3) แบบตรวจงำรเ้ิดเผยอ้งกูล
สำธำระก (OIT) จ ำนัวนัทก้าสิ้นั 10 ตกวชี้วกด กีแบบวกดที่กีณกแนันัผ่ำนัเงะฑ์เ้อำหกำย (85 ณกแนันัอึ้นัไ้) ณืง 
แบบวกด IIT OIT ซึ่าสกท้งนั้รกสิทธิภำพในังำร้ฏิบกติหนั้ำที่งย่ำาซื่งสกตย์สุจริต กุ่าผลสกกฤทธิ์สูาสุดแลกณ ำนัึาถึา
้รกโยชนั์ส่วนัรวกเ้็นัหลกงงย่ำาชกดเจนั งำรเ้ิดเผยอ้งกูลสำธำระกแลกงำรให้บริงำรผ่ำนัรกบบ e-Service 
ได้งย่ำาณรบถ้วนั แลกา่ำยต่งงำรเอ้ำถึา ส่วนัแบบวกดที่กีณกแนันัต่ ำงว่ำเงะฑ์เ้อำหกำยเหกำย (ร้งยลก 85) ณืง 
แบบวกด EIT จึากีอ้งเสนังแนักเพ่ืงงำร้รกบ้รุางำรด ำเนัินัาำนัให้กีผลงำร้รกเกินัที่ดียิ่าอ้ึนัในั้ีถกดไ้ ดกาต่งไ้นัี้ 
  แบบวกดงำรรกบรู้ผู้กีส่วนัได้ส่วนัเสียภำยนังง (EIT) เ้็นังำร้รกเกินังำรรกบรู้องาผู้รกบบริงำร
ที่กีต่งณุะภำพแลกกำตรฐำนังำรให้บริงำรงย่ำากี้รกสิทธิภำพ ้รกสิทธิผลแลกไก่เลืงง้ฏิบกติ จึาเห็นัณวร
ด ำเนัินังำรดกานัี้ 
  1. คุณภาพการด าเนินงาน ้รกชำสกกพกนัธ์เงี่ยวงกบรกบบแลกอก้นัตงนังำรให้บริงำราำนั
ด้ำนัต่ำา ๆ งย่ำาทก่วถึา แลกส่าเสริกให้กีงำรฝึงงบรกพกฒนัำเพ่ิกพูนัทกงษกแลกณวำกรู้เงี่ยวงกบงำร้ฏิบกติาำนั
งย่ำาสก่ ำเสกง งำร้ฏิบกติาำนั/ให้บริงำร้รกชำชนัต้งาเ้็นัไ้ตำกอก้นัตงนัแลกรกยกเวลำที่ง ำหนัดสงดณล้งา
แลกเ้็นัไ้ตำกงรกบวนัาำนัที่ได้ง ำหนัดตำกพรกรำชบกญญกติงำรง ำนัวยณวำกสกดวงในังำรพิจำระำงนัุญำต
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องาทำารำชงำร พ.ศ. 2558 ้ฏิบกติาำนั/ให้บริงำรงกบผู้กำติดต่งณนัง่ืนั ๆ งย่ำาเท่ำเทียกงกนัเ้รียบเสกืงนั
ญำติพ่ีนั้งาองาตนัเงา ให้อ้งกูลเงี่ยวงกบงำรด ำเนัินัาำนั/ให้บริงำรงย่ำาตราไ้ตรากำ ไก่้ิดบกาหรืงบิดเบืงนั
อ้งกูลเพ่ืงให้สงดณล้งาแลกเ้็นัไ้ตำกพรกรำชบกญญกติอ้งกูลอ่ำวสำรองารำชงำร พ.ศ. ๒๕๔๐ แลกพรกรำชงฤษฎีงำ
ว่ำด้วยหลกงเงะฑ์แลกวิธีงำรบริหำรงิจงำรบ้ำนัเกืงาทีดี่ พ.ศ. 2546 แลกท่ีแง้ไอเพ่ิกเติก   
   2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร จกดท ำสื่ง้รกชำสกกพกนัธ์แลกเ้ิดเผยอ้งกูลบนัเว็บไซต์หลกง
องาหนั่วยาำนัให้า่ำยต่งงำรเอ้ำถึาอ้งกูลแลกกีช่งาทำาหลำงหลำย แลกกีงำร้ฏิสกกพกนัธ์แลงเ้ลี่ยนัอ้งกูล
อ่ำวสำรงกนังย่ำาชกดเจนัแลกต่งเนัื่งา เผยแพร่ผลาำนัหรืงอ้งกูลอ่ำวสำรเพ่ืงให้สงดณล้งาแลกเ้็นัไ้ตำก
พรกรำชบกญญกติอ้งกูลอ่ำวสำรองารำชงำร พ.ศ. ๒๕๔๐ แลกพรกรำชงฤษฎีงำว่ำด้วยหลกงเงะฑ์แลกวิธีงำรบริหำร
งิจงำรบ้ำนัเกืงาที่ ดี พ .ศ . 2546 แลกที่แง้ไอเพ่ิกเติก จกดท ำช่งาทำาติดต่ง รกบฟัาณวำกณิดเห็นัหรืง 
ณวำกณิดเห็นัเงี่ยวงกบงำรด ำเนัินัาำนั/งำรบริงำรที่เอ้ำถึาได้า่ำยแลกสกดวงรวดเร็ว บุณลำงรต้งาชี้แจาแลกตงบ
ณ ำถำกเกื่งผู้รกบริงำรหรืง้รกชำชนักีอ้งงกาวลสาสกยเงี่ยวงกบงำรด ำเนัินัาำนัได้งย่ำาชกดเจนั แลกจกดท ำช่งาทำา
งำรร้งาเรียนังำรทุจริตองาเจ้ำหนั้ำที่ท่ีหลำงหลำย 
  3. การปรับปรุงระบบการท างาน สร้ำางรกบวนังำร้รึงษำหำรืงรกหว่ำาผู้บริหำรแลก
บุณลำงร เพ่ืงร่วกงกนัทบทวนั้ัญหำแลกงุ้สรรณในังำร้ฏิบกติาำนังย่ำาเ้็นัรกบบ แลกส่าเสริกให้ผู้รกบบริงำร
แลก้รกชำชนัทก่วไ้กีส่วนัร่วกในังำรแสดาณวำกณิดเห็นัหรืงให้ณ ำแนักนั ำในังำรพกฒนัำแลก้รกบ้รุาณุะภำพ
แลกกำตรฐำนังำรให้บริงำรได้โดยสกดวง ที่ส ำณกญ ต้งากีงำรพกฒนัำทกงษก ณวำกรู้ณวำกสำกำรถองาบุณลำงร
ผู้ดูแลเว็บไซต์องาหนั่วยาำนัในังำร้รกบ้รุารกบบให้ทกนัสกกยแลกกีงำรติดต่งสื่งสำรผ่ำนัเว็บไซต์ได้งย่ำารวดเร็ว
แลกกี้รกสิทธิภำพ ้รกบ้รุาพกฒนัำหนั่วยาำนัทก้างำร้ฏิบกติาำนัองาเจ้ำหนั้ำที่แลกงรกบวนังำรท ำาำนัองา
หนั่วยาำนัให้ดียิ่าอึ้นัภำยใต้พรกรำชบกญญกติงำรง ำนัวยณวำกสกดวงในังำรพิจำระำงนัุญำตองาทำารำชงำร 
พ.ศ. 2558 รวกไ้ถึางำรนั ำเทณโนัโลยีกำใช้ในังำรด ำเนัินัาำนัเพ่ืงให้เงิดณวำกสกดวงรวดเร็วกำงยิ่าอึ้นั โดยกี
งรกบวนังำรเ้ิดโงงำสให้ผู้รกบบริงำรหรืงผู้กำติดต่งเอ้ำกำกีส่วนัร่วกในังำร้รกบ้รุาพกฒนัำงำรด ำเนัินัาำนั
เพ่ืงให้สงดณล้งางกบณวำกต้งางำรองา้รกชำชนั/ผู้รกบบริงำร กีกำตรงำรลดอก้นัตงนัในังำรให้บริงำร เช่นั งำร
ให้บริงำร ะ จุดเดียว (one stop service) งำรให้บริงำรโดยใช้รกบบ IT รวกถึาจกต้งากีช่งาทำาให้้รกชำชนั
กีส่วนัร่วกในังำรเสนังแนักงำร้ฏิบกติาำนัองาเจ้ำหนั้ำที่ 
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6. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ผู้บริหำรแลกเจ้ำหนั้ำที่ที่เงี่ยวอ้งาได้ร่วกงกนัพิจำระำเพ่ืงง ำหนัดกำตรงำรในังำรส่าเสริก
ณุะธรรกแลกณวำกโ้ร่าใสองางาณ์งำรบริหำรส่วนัต ำบลดงนัสกง ้รกจ ำ้ีาบ้รกกำะ พ.ศ. 2565 ดกานัี ้
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. กำตรงำร
ตรวจสงบงำรใช้
ดุลพินัิจ 

๑. ให้เจ้ำหนั้ำที่ทุงณนั้ฏิบกติาำนัให้
เ้็นัไ้ตำกอก้นัตงนัองาณู่กืงงำร
้ฏิบกติาำนัหรืงณู่กืงงำรให้บริงำร
้รกชำชนั 
2. งำรใช้ดุลพินัิจ ต้งาเ้็นัไ้ตำกที่
งฎหกำยบกญญกติให้งรกท ำงำรงย่ำา
หนัึ่างย่ำาใด โดยงิสรก 
3. ผู้บกาณกบบกญชำทุงรกดกบชก้นั ต้งา
ง ำงกบ ดูแล แลกตรวจสงบงำร
้ฏิบกติาำนัองาผู้ใต้บกาณกบบกญชำให้
เ้็นัไ้ตำกณู่กืงงำร้ฏิบกติาำนัหรืง
ณู่กืงงำรให้บริงำร้รกชำชนั เพ่ืงให้
งำรใช้ดุลพินัิจเ้็นัไ้ด้วยณวำกถูงต้งา 

ส ำนักง้ลกด 
งบต. 

ต.ณ. 64 
- 

ง.ย. 65 

รำยาำนัผล 
งำรด ำเนัินังำร 
ให้ผู้บริหำร
ทรำบ 
งย่ำานั้งย้ีลก 
1 ณรก้า 

2. งำร้รกบ้รุางำร
ท ำาำนั 

1.้รกเกินัผลจำงแบบณวำกพึาพงใจ
ในังำรรกบบริงำรเพ่ืงนั ำอ้งกูลกำ
้รกบ้รุางำรท ำาำนั 
2.เ้ิดโงงำสให้ผู้รกบบริงำรหรืงผู้กี
ส่วนัได้เสียเอ้ำกำกีส่วนัร่วกในังำร
้รกบ้รุางำรด ำเนัินัาำนัโดย
้รกชำสกกพกนัธ์ช่งาทำาต่ำาๆเพ่ืงให้เอ้ำ
กำกีส่วนัร่วกงกนังย่ำางว้ำาอวำา 

ส ำนักง้ลกด 
งบต. 

ต.ณ. 64 
- 

ง.ย. 65 

รำยาำนัผล 
งำรด ำเนัินังำร 
ให้ผู้บริหำร
ทรำบ 
งย่ำานั้งย้ีลก 
1 ณรก้า 

3. กำตรงำรในังำร
สร้ำาจิตส ำนัึง
ต่งต้ำนังำรทุจริต
แลกสร้ำาเสริก
ณุะธรรกจริยธรรก
ให้แง่บุณลำงร 

1.จกดงิจงรรกส่าเสริกณุะธรรกแลก
จริยธรรก้ลูงฝัาจิตส ำนัึงที่ดีในังำร
้ฏิบกติหนั้ำที่ด้วยณวำกซื่งสกตย์
สุจริต 
2.งบรกให้ณวำกรู้แลกเนั้นัย้ ำถึาพิษ
ภกยองางำรทุจริตแลกโทษองางำร
ทุจริต 
3รำยาำนัอ้งกูลสถิติงำรรกบเรื่งา
ร้งาเรียนังำรทุจริต 

ส ำนักง้ลกด 
งบต. 

ต.ณ. 64 
- 

ง.ย. 65 

รำยาำนัผล 
งำรด ำเนัินังำร 
ให้ผู้บริหำร
ทรำบ 
งย่ำานั้งย้ีลก 
1 ณรก้า 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

4.งำรให้ณวำกรู้งกบ
พนักงาำนั เงี่ยวงกบ
าบ้รกกำะ องา 
งบต. 

1.จกดงบรกให้ณวำกรู้เรื่งา
าบ้รกกำะ/แผนังำรใช้จ่ำย
าบ้รกกำะ 
2.กงบหกวหนั้ำาำนัทบทวนั
รำยลกเงียดเงี่ยวงกบ
าบ้รกกำะแลกวิธีงำร
าบ้รกกำะแลกแนักนั ำผุ้ใต้
บกาณกบบกญชำทรำบ 

ส ำนักง้ลกด 
งบต. 

ต.ณ. 64 
- 

ง.ย. 65 

รำยาำนัผล 
งำรด ำเนัินังำร 
ให้ผู้บริหำรทรำบ 
งย่ำานั้งย้ีลก 1 ณรก้า 

5. งำรเพิ่ก
้รกสิทธิภำพงำร
สื่งสำร 

1.้รกบ้รุาอ้งกูลในัช่งาทำาต่ำาๆ
ให้ทกนัสกกยงยู่เสกง 
2.เพ่ิกช่งาทำางำร้รกชำสกกพกนัธ์
อ้งกูลอ่ำวสำร 

ส ำนักง้ลกด 
งบต. 

ต.ณ. 64 
- 

ง.ย. 65 

รำยาำนัผล 
งำรด ำเนัินังำร 
ให้ผู้บริหำรทรำบ 
งย่ำานั้งย้ีลก 1 ณรก้า 

 


