
                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม   โทร  0-3671-5623 ต่อ 106   
ที ่   สบ  ๗4๕๐๑/262                                    วันที ่  10  กันยำยน  2564     
เรื่อง  รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 ในปี พ.ศ. 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม        
 

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
 

 ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ลงวันที่  26 สิงหำคม  2564  เรื่อง  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส  และมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ” 
 ส ำนักงำนปลัด จึงขอรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ.2564 คะแนนภำพรวมหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม  97.01  คะแนน  
ระดับผลกำรประเมิน : AA  รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

     

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 

       นำงจุฑำมณี  ปิ่นเพ็ชร 
                                      (นำงจุฑำมณี  ปิ่นเพ็ชร)    

                     นิติกรช ำนำญกำร 
        
         

    นำงสำวอิสรีย์  ผดุงทศ 
                (นำงสำวอิสรีย์  ผดุงทศ) 
                      หัวหน้ำส ำนักปลัด 
       ความเห็น/ค าสั่ง 
             
                 
 

                  นำงภำรำดำ  แดนวงศ ์           
                    (นำงภำรำดำ  แดนวงศ์)         นำยสมคิด  ตันทำงกูล 
          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม                          (นำยสมคิด  ตันทำงกูล) 
                                                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปี พ.ศ.2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

 
 



บทน า 
 

   กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity  and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐ
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเองและน ำข้อมูลผลกำรประเมินรวมทั้ง
ขอเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงเหมำะสม  เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
รวมทั้งสะท้อนถึงควำมตั้งใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะทั้งในระดับชำติและระดับสำกล งำนนิติกำร ส ำนักงำนปลัด หวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำ กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
   ส ำนักงำนปลัด หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน  

และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูมได้
ประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อ าเภอแก่งคอย  จังหวดัสระบุรี 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ

เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต  และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ปัจจุบันกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธที่ส ำคัญของ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นกำร
ยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ให้หน่วยงำนภำครัฐ
ที่เข้ำรับกำรประเมนิได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับ  หน่วยงำนในด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

 
2.  ผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

   ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม  
อ ำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  โดยภำพรวมได้คะแนน ร้อยละ 97.01 คะแนน  ระดับ  AA  

 
คะแนนรายตัวชี้วัดปี 2563 และปี 2564  มีดังนี้ 

ส่วนที่ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

ปี 2563 ปี2564 

1 

1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 95.68 99.48 
2 กำรใช้งบประมำณ       91.92   97.83 
3 กำรใช้อ ำนำจ      95.03   98.95 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร    87.51   97.23 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต    90.97   98.73 

2 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน    91.97   98.53 
7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร     92.96   96.68 
8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน     91.56   97.55 

3 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 21.66 91.00 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 18.75 100.00 
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3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 
2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

   จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม  อ ำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนำดังต่อไปนี้ 

   3.1  จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม มี
จ ำนวน   10  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

   (1)  ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  99.48  เป็นคะแนนจำก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืนใน
หน่วยงำนของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักมำตรฐำนมีควำมโปร่งใสปฏิบัติงำนหรือ
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน  ไม่ว่ำจะเป็นผู้
มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว  รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่นเต็มควำมสำมำรถและมี
ควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 

(2)  ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  97.83  เป็นคะแนนจำก 
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำงๆของหน่วยงำน
ของตนเองในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
และเผยแพร่อย่ำงโปร่งใสไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำงงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่องต่ำงๆ เช่น ค่ำท ำงำน
ล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำเดินทำง  ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย  
นอกจำกนี้  ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำนตนเองได้ 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  98.95 เป็นคะแนนจำกตัวชี้วัดที่มี 
วัตถุประสงค์จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำรคัดเลือกบุคลำกร เพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่ำงๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงกำรใช้อ ำนำจสั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ
ท ำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำหรือท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

   (4)  ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินทางราชการ  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  97.23  เป็น
คะแนนจำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์  จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สิของ
รำชกำร  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน  ในกำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรของ
หน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้อื่น  และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร  ทั้งกำรยืมโดย
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและกำรยืมโดยบุคลำกรนอกหน่วยงำน  ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขอ
อนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก  หน่วยงำนจะต้องมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่
ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ 

(5)  ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  98.73  เปน็คะแนน 
จำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำหำรทุจริตของ
หน่วยงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง  โดย
หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม   
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  (6)  ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  98.53 เป็นคะแนนจำก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน
ต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน  
ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงกำร
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรให้บริกำรของหน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง
ตรงไปตรงมำ  ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

(7)  ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  96.68 เป็นคะแนน  
จำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงำน
ต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆต่อสำธำรณชน
ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย  สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย  และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย  สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำร  นอกจำกนี้  ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้ติดต่อ
สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนด้วย   

(8)  ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  97.55  เป็นคะแนน 
จำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์  จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน  ทั้งกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้นำกร
ด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย 

(9)  ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 91.00  เป็นคะแนน 
จำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จำกกำรประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงำน  เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่ำงๆของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ  

(10)  ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100.00  เป็น 
คะแนนจำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จำกกำรประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงำน  เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ  

    
3.2  จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา  (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

ไมมี่ตัวชี้วัดที่ต่ ำกว่ำร้อยละ 85 
   
4. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

   4.1  ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้  หน่วยงำนต้องมีแผนหรือ
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงมีคุณภำพ  จัดท ำมำตรกำรในกำรป้องกันปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำนให้ชัดเจน
และแนวทำงในกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้ำระวังกำรทุจริต  รวมถึงให้น ำข้อเสนอแนะของบุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนมำพัฒนำและปรับปรุงหน่วยงำนท่ำนให้ชันเจน 
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   4.2  ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  มีข้อเสนอแนะดังนี้  หน่วยงำนต้องมีมำตรกำร
ลดขั้นตอนในกำรให้บริกำร  เช่น กำรให้บริกำร  ณ จุดเดียว (One stop service) กำรให้บริกำรโดยใช้ระบบ IT 
จะต้องมีช่องทำงให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

   4.3  ผลกำรประเมินตำมแบบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open  Data  Integrity  and 
Transparency Assessment : OIT)  อยู่ในระดับผ่ำนเกณฑ์  กำรป้องกันกำรทุจริตมีข้อเสนอแนะดังนี้  ผู้บริหำร
ควรแสดงเตจ ำนงหรือค ำมั่นสัญญำว่ำจะปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มี
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตประจ ำปีให้ชัดเจน  และเผยแพร่ต่อสำธำรณชนพร้อมทั้งให้กลุ่ม
องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต  เช่น เป็นกรรมกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาไม่มี  เนื่องจาก 
   ผลกำรประเมินปีงบประมำณ 2564  ได้คะแนนดีมำก ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  ดังนั้น องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลท่ำตูมควรมีกำรรักษำระดับคะแนนให้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงที่เป็นอยู่ 
  
6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
ให้ดีขึ้น 

 มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

(1) ให้ควำมรู้เรื่องกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

- รณรงค์ให้ควำมรู้เรื่องกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในกำร
ประเมินผลของบุคคลภำยใน (IIT)และกำรเปิดเผย
ข้อมูล (OIT) 

ส ำนักปลัด 

- รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
และสรุปผล  
ณ สิ้น
ปีงบประมำณ 

(2) กำรเปิดเผยข้อมูล
ทำง เว็บไซด์ของอบต.
ท่ำตูม 
 
 
 
 

- มีกำรเปิดเผยข้อมูลดังนี้  
    ด้ำนข้อมูลพื้นฐำน, ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์,  ด้ำนกำร

ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล,  ด้ำนกำรด ำเนินงำน,ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน, ด้ำนกำรให้บริกำร, ด้ำนแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี, ด้ำนกำรจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ, ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล, ด้ำน
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ, 
ด้ำนกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม,  ด้ำนเจตจ ำนง
สุจริตของผู้บริหำร, ด้ำนกำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันกำรทุจริต, ด้ำนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กำร,  ด้ำนแผนป้องกันกำรทุจริต, ด้ำนมำตรกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยใน
หน่วยงำน,      
 

ส ำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่ำง 

กองกำรศึกษำฯ 
กองสวัสดิกำรฯ 

**************** 


