


 

 

 
 



การวิเคราะห์ผลคะแนนรายต ัวช ี ้ว ัดการประเมินค ุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงาน 
 

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
 

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
1) สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
 

ตัวชี้วัดที่ คะแนน การวิเคราะห์ผลคะแนน 
1.การปฏิบัติหน้าที่ 90.74 มากที่สดุ ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
2.การใช้งบประมาณ 79.95 ไมผ่่านเกณฑ์เป้าหมาย/ควรปรับปรุงแก้ไข 
3.การใช้อำนาจ 87.58 ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.99 ไมผ่่านเกณฑ์เป้าหมาย/ควรปรับปรุงแก้ไข 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.88 ไมผ่่านเกณฑ์เป้าหมาย/ควรปรับปรุงแก้ไข 
6.คุณภาพการดำเนินงาน 84.20 ไมผ่่านเกณฑ์เป้าหมาย/ควรปรับปรุงแก้ไข 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.94 ไมผ่่านเกณฑ์เป้าหมาย/ควรปรับปรุงแก้ไข 
8.การปรับปรุงการทำงาน 82.35 ไมผ่่านเกณฑ์เป้าหมาย/ควรปรับปรุงแก้ไข 
9.การเปิดเผยข้อมูล 53.40 น้อยทีสุ่ด/ควรปรับปรุงแก้ไข 
10.การป้องกันการทุจริต 56.25 น้อยมาก/ควรปรับปรุงแก้ไข 

ผลคะแนนภาพรวม 72.31 72.31 
 

2) 2) การวิเคราะห์ผลคะแนนรายตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
              ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จาก 3 แบบวัด คือ  

 

แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทัง้สิ้น 10 ตัวชี้วัด มีเพียง 2 ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์
เปา้หมาย (85 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 90.74 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูง 
ที่สุด รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับ 87.58 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยท่ีสุดในปี 
พ.ศ. 256๓ คือ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 
56.25 และการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 53.40 ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำทีสุ่ด 
จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า 
จุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ คือ การปฏิบัติหน้าที ่
เป็นตัวชี้วัดที่มีจุดประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในหน่วยงานอื่นของตนเอง ในประเด็นที่เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส  
ในการปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป 
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน
อย่างมุ่งม่านเต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที ่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะ 
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังประเนการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ปรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการ



ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเสียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณี 
การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ย งที่อาจจะก่อให้เกิดการรับ
สินบนไดใ้นอนาคต 
และจุดอ่อน คือ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ  
56.25 และการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 53.40 ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเพื่อเป็นการ
ประเมนิระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานได้ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อยได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความ
โปร่งใส และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  
มาตรการและแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดยีิ่งข้ึนในปงีบประมาณ  

 

พ.ศ.2564 ดังนี ้
1) แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ 
และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วม 

 

                     ของประชาชน จึงควรดำเนินการ ดังนี้ 
(1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ  

 อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ ของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ 
 

ได้โดยง่าย สะดวก และเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหาร 
ง า น บ ุ ค ค ล แ ล ะ ก า ร พ ิ จ า ร ณ า ใ ห ้ ค ุ ณ ใ ห ้ โ ท ษ ต า ม ห ล ั ก ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  
      (2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 
      (3) การใช ้อำนาจของผ ู ้บริหารด้านการบร ิหารงานบุคคล จ ัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน  
 

(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง 
 

ความคิดเห็นของผู้ที่เกีย่วข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
       (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับ 
ดูแลและติดตามตรวจสอบ การยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  
       (5) การแก้ไขปัญหา การทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต 
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชน อย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกัน และม ี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิ ดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชน 

 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
2) แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู ้ของผู ้ร ับบริการทีมีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 

 

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 
(1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง 

และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกีย่วกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
        (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
        (3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู ้บริหารและบุคลากร 



เพ่ือร่วมกันทบทวน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู ้ร ับบริการ 
และประชาชนทัว่ไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ  
และมาตรฐานการให้บริการ 
3) แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู ่สาธารณะบนเว็บไซต์ 

 

ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้ องปรามการทุจริต 
 

โดยมีมาตรการทีเ่ป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการ ดังนี้  
(1) การเปดิเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ 

บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ ผ่านระบบ  
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา  
ทัง้นี้ ต้องเปน็การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยตรง  
     (2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความ พร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์
ผลการ ประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายใน และให้มีการกำกับติดตามการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
     (3) รายงานผลการประเมิน ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร 

 

ส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (OIT) แนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น 
จากคณะกรรมการ 

คะแนน แนวทางการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้าง - 100 จัดทำแผนผังแสดง

โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการของ
หน่วยงาน โดยแสดง
ตำแหน่งที่สำคัญ 
และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น สำนัก 
กอง เป็นต้น 

สำนักปลัดฯ
(ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล) 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร องค์ประกอบข้อมูล 
ไม่ครบถ้วน ขาดช่องทาง 
การติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหาร
หน่วยงาน (ปลัด) 
 

0 1.แสดงข้อมูลของ
ผู้บริหารสูงสุด 
หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
และผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการบริหาร 
ของหน่วยงาน 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 



2.แสดงข้อมูลอย่าง
น้อยประกอบด้วย  
ชื่อ - นามสกุล 
ตำแหน่ง รูปถ่าย และ
ช่องทางการติดต่อของ
ผู้บริหารแต่ละคน 

O3 อำนาจหน้าที่ - 100 จัดทำข้อมูลหน้าที่
และอำนาจของ
หน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด 

กองแผนฯ 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 จัดทำแผนการดำเนิน
ภารกิจของหน่วยงาน 
ที่มีระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี โดยมี
ข้อมูลรายละเอียด
ของแผน เช่น 
ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทางเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และเป็นแผน
ที่มีระยะเวลาบังคับ
ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2564 

กองแผนฯ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ - 100 จัดทำข้อมูลการ
ติดต่อของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ที่อยู่
หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร ที่อยู่
ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์และ
แผนที่ตั้งของ
หน่วยงาน 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 

O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง - 100 รวบรวมข้อมูล
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 



O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 100 รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 
2564 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 

O8 Q & A - 100 สร้างกระดานถาม-
ตอบทีบุ่คคล 
ภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้ โดยมีลักษณะเป็น
การสื่อสารได้สอง
ทาง(Q&A) เช่น 
กระดานถามตอบ 
Web board เป็นต้น 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 

O9 Social Network “กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 แสดงตำแหน่ง 
บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
ที่สามารถเชื่อมโยง 
ไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook เป็นต้น 
 
 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
O10 แผนดำเนินงาน

ประจำปี 
- 100 จัดทำแผนการดำเนิน

ภารกิจของหน่วยงาน 
ที่มีระยะเวลา 1 ปี 
โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของแผน 
เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลาในการ

กองแผนฯ 



ดำเนินการ เป็นแผน
ที่มีระยะเวลาบังคับ
ใช้ในปี พ.ศ. 2564 

O11 รายงานการกำกั บ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 จัดทำรายงานแสดง
ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำปี 
ทีม่ีเนื้อหาหรือ
รายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้  
เป็นต้น และเป็น
ข้อมูลในระยะเวลา  
6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2564 

กองแผนฯ 

O12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 

- 100 จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงาน
ประจำปี โดยมีข้อมูล
รายละเอียดสรุปผล
การดำเนินงาน เช่น 
ผลการดำเนินงาน
โครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ  
เป็นรายงานปี พ.ศ. 
2563 

กองแผนฯ 

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

- 100 จัดทำคู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัติงานที่
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

กองแผนฯ 



O14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

- 100 จัดทำคู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงาน
ใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน 

กองแผนฯ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติ 
การให้บริการ 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็น
ไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ PDF 
ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้อง
ต อ บ ด ้ ว ย  URL ข อ ง ห น้ า
เว็บไซต์ที ่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์
ว ่ า ไ ฟ ล ์ แ น บ เ อ ก ส า ร นั้ น
ประชาชนสามารถเช ื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 จัดทำข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 
ของหน่วยงานซ่ึงเป็น
ข้อมูลในระยะเวลา
อย่างน้อย 6 เดือน
แรก ของปี พ.ศ. 
2564 

กองคลัง 
(ฝ่ายจัดเก็บฯ) 

O16 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 แสดงผลสำรวจความ
พึงพอใจการ
ให้บริการของ
หน่วยงานซึ่งเป็น
รายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายบุคคลฯ) 

O17 E – Service - 100 จัดทำช่องทางที่
บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการ
กับหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
เพ่ือช่วยอำนวย 
ความสะดวกแก่ผู้
ขอรับบริการ โดย
ต้องเข้าถึงจาก
เว็บไซต์ของ

กองช่าง 
สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 



หน่วยงานได้ เช่น 
บริการยืมวัสดุ
ครุภัณฑ์ของ อบจ. 
บึงกาฬ , การแจ้ง
ปัญหาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เป็นต้น 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
O18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี 
แผนไม่ครอบคลุมระยะเวลา
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

0 จัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่มีระยะ 
เวลา 1 ป ีโดยมี
ข้อมูลรายละเอียด
ของแผน  เช่น 
งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการ
จัดสรร งบประมาณ
ตามประเภทรายการ 
ใช้จ่าย เป็นต้น  
โดยเป็นแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

กองแผน 

O19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 
 
 

- 100 จัดทำรายงาน
ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี โดยมีข้อมูล
รายละเอียด
ความก้าวหน้าในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

กองคลัง 

O20 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ

0 จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี โดยมีข้อมูล
สรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ผล

กองคลัง 



เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายและ.เป็น
รายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 จัดทำแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้อง
ดำเนินการตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
2560 ซึ่งเป็นข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

กองพัสดุฯ 

O22 ประกาศต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
 

- 100 จัดทำประกาศตามที่
หน่วยงานต้อง
ดำเนินการตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง  
ซึ่งเป็นข้อมูลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

กองพัสดุฯ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

- 100 จัดทำสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานโดยมีข้อมูล
รายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกและราคา
ที่ตกลง แสดงเลขที่

กองพัสดุฯ 



และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงโดย
จำแนกข้อมูลเป็นราย
เดือน ซึ่งเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลาอย่างน้อย  
6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจำปี 

URL ที่นำเสนอไม่ใช่ URL 
ของหน้าเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 

0 จัดทำรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลงบประมาณที่
ใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้าง ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็น
รายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

กองพัสดุฯ 

ตวัชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
- 100 จัดทำนโยบายการ

บริหารทรัพยากร
บุคคลทีม่ีผลบังคับใช้
ในปี พ.ศ. 2564  
โดยแสดงนโยบาย
หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมี
คุณธรรม ซึ่งเป็น
นโยบายของผู้บริหาร
สูงสุดที่กำหนดใน
นามของหน่วยงาน 

สำนักปลัดฯ
(ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล) 

O26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- 100 จัดทำรายงานการ
ดำเนินการตาม

สำนักปลัดฯ
(ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล) 



นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ซึ่งเป็นการ
ดำเนินการที่สอดรับ
กับนโยบายหรือ
แผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นการ
ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 แสดงหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยัง
ใช้บังคับในปี พ.ศ. 
2564 อย่างน้อย
ประกอบด้วย การ
สรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากร 
การประเมินผลกา
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร การให้คุณ
ให้โทษและการสร้าง
ขวัญกำลังใจ 

สำนักปลัดฯ
(ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล) 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี 

- 100 จัดทำรายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เช่น 
ผลการดำเนินการ
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็น
รายงานผลของปีที่
ผ่านมา พ.ศ. 2563 

สำนักปลัดฯ
(ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล) 



ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 จัดทำคู่มือหรือการ
ดำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้อง
กับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานโดยมี
ข้อมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน 
เช่น รายละเอียด
ขั้นตอน หรือวิธีการ
จัดการต่อข้อ
ร้องเรียน ส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ  

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายนิติการฯ) 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็น
ไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ PDF 
ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้อง
ต อ บ ด ้ ว ย  URL ข อ ง ห น้ า
เว็บไซต์ที ่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์
ว ่ า ไ ฟ ล ์ แ น บ เ อ ก ส า ร นั้ น
ประชาชนสามารถเช ื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 จัดทำช่องทางที่
บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผ่าทาง
ช่องทางออนไลน์ 
โดยแยกต่างหากจาก
ช่องทางทั่วไป เพ่ือ
เป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ 
อบจ.บึงกาฬ 
 
 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายนิติการฯ) 



O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี 

URL ที่นำเสนอไม่ใช่ URL 
ของหน้าเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 

0 จัดทำรายงานข้อมูล
สถิติเร่าองร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
ข้อมูลในระยะเวลา
อย่างน้อย 6 เดือน
แรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายนิติการฯ) 

O32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

- 100 จัดทำช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
บุคคลภายนอก ต่อ
การดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์
โดยสามารถเข้าถึงได้
จากเว็บไซต์ของ 
อบจ.บึงกาฬ 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 

O33 การเปิดโอกาส 
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 จัดทำรายงานการ
ดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดง 
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมดำเนินการ  
ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  
หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
เป็นการดำเนินการ 
ในปี พ.ศ. 2564 
 

กองแผนฯ 
 



ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
O34 เจตจำนงสุจริต 

ของผู้บริหาร 
“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็น
ไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ PDF 
ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้อง
ต อ บ ด ้ ว ย  URL ข อ ง ห น้ า
เว็บไซต์ที ่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์
ว ่ า ไ ฟ ล ์ แ น บ เ อ ก ส า ร นั้ น
ประชาชนสามารถเช ื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 เผยแพร่ประกาศ
เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันลงบน
เว็บไซต์ อบจ.บึงกาฬ 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 
 

O35 การมีส่วนร่วม 
ของผู้บริหาร 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 แสดงการดำเนินการ
หรือกิจกรรม 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
ให้ความสำคัญ 
กับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสซึ่งเป็นการ
ดำเนินการในปี พ.ศ. 
2564 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 
 

O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำปี 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

0 จัดทำรายงานการ
ประเมินความเสี่ยง
ของการดำเนินงานท่ี
อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งเป็นการ
ดำเนินการในปี พ.ศ.
2564 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายนิติการฯ) 

O37 การดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช ้ URL ที ่ เป ิดมาแล้ว
เป็นไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงาน
ต้องตอบด้วย URL ของหน้า

0 จัดทำแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
ประกาศเจตจำนง
ป้องกันการทุจริต 
นโยบายคุณธรรม 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายนิติการฯ) 



เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข ้อมูลน ั ้นด ้วย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื ่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

รายงานกิจกรรมหรือ
การดำเนินการ 
ที่สอดคล้องกับ
มาตรการบริหารหรือ
การดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง  
ซ่ึงเป็นการ
ดำเนินการในปี พ.ศ.
2564 

O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

ควรแสดงการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่บ่งบอกถึงการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
อย่างชัดเจน ในปี พ.ศ. 2563 

0 จัดทำรายงาน
กิจกรรม/ภาพถ่ายที่
บ่งบอกถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที
หน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต  
อย่างชัดเจน ในปี 
พ.ศ. 2564 

สำนักปลัดฯ 
(ฝ่ายนิติการฯ) 

O39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี 
 

- 100 จัดทำแผนปฏิบัติการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นแผนท่ีมี 
ระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2564 

สำนักปลัดฯ
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 

O40 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปีรอบ 6 เดือน 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็น
ไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ PDF 
ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้อง
ต อ บ ด ้ ว ย  URL ข อ ง ห น้ า
เว็บไซต์ที ่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์
ว ่ า ไ ฟ ล ์ แ น บ เ อ ก ส า ร นั้ น
ประชาชนสามารถเช ื ่อมโยง

0 จัดทำรายงาน
ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
ซ่ึงเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือน

สำนักปลัดฯ
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 



เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง” 

แรกของปี พ.ศ.
2564 

O41 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจำปี 

“กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็น
ไฟล์เอกสาร ( เช่น ไฟล์ PDF 
ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้อง
ต อ บ ด ้ ว ย  URL ข อ ง ห น้ า
เว็บไซต์ที ่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย  

0 จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
โดยมีข้อมูลผลการ
ดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายซึ่งเป็น 
รายงานผลของปี 
พ.ศ. 2563 

สำนักปลัดฯ
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- 100 จัดทำรายงานผลการ
วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ใน
ปี พ.ศ. 2563 โดยมี
ข้อมูล เช่น ประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วนที่มี
ความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ 
ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาเสนอ 
แนวทางการนำผล
การวิเคราะห์ 
ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน  
ซึ่งสอดคล้องตามผล
การวิเคราะห์ผลการ

สำนักปลัดฯ
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 



ประเมินฯ เช่น การ
กำหนดผู้รับผิดชอบ 
กำหนดขั้นตอนหรือ
วิธีปฏิบัติ เป็นต้น 

O43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสิรม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- 100 จัดทำรายงานการ
ดำเนินการตาม
มาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียด
การนำมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ 
O42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึง
เป็นการดำเนินการใน
ปี พ.ศ. 2564 

สำนักปลัดฯ
(ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป) 
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