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ส่วนราชการ   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่   ชย 72002/      วันที่     2    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
เรื่อง  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
        ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช.ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ปรากฏว่าผลคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
มีคะแนนคะแนนรวม  51.38  อยู่ในระดับ E มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน “ใช้งบประมาณ” มีค่าต่ าสุด เท่ากับ ๗๗.26 และ       
ผู้ประเมินได้เสนอแนะไว้ว่า จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 81.20 
และผู้ประเมินได้เสนอแนะไว้ว่า จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสรกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน “การป้องกันการทุจริต” มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.00 
และผู้ประเมินได้เสนอแนะไว้ว่า จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์
ผลการประเมินของปีที่ผ่านมา เพื่อก าหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ข้อเท็จจริง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นมีการประเมินในทุก ๆ ปีงบประมาณ และเป็นการ
ประเมินแบบต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การประเมิน ITA ในตัวชี้วัด
ที่ 10  การป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 ) ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่หน่วยงานต้องเปิดเผย ดังนี้ 

ข้อ O42 หน่วยงานต้องจัดท าสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา และต้องจัดท า
มาตรการภายในเพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และ
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ 

/ข้อ O43 หน่วยงานต้องก ากับ….. 
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ข้อ O43 หน่วยงานต้องก ากับติดตามการด าเนินงานตามาตรการภายในในการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน/การปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ตาม 
ข้อ O42  

ผู้รับผิดชอบ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากผลการประเมินฯ เพื่อน ามาสู่ขั้นตอนหรือวิธีการ ที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 

ข้อกฎหมายและระเบียบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต เรื่อง มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2) ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่
หน่วยงานต้องเปิดเผย ข้อ O42, O43 เห็นสมควร 

1. น าขั้นตอนหรือวิธีการไปปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. แจ้งทุกส านัก กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

        
(นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

(นายศักดา  สุรพล) 
หัวหน้าส านักปลัด 
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เรียน  นายก อบต. 
          - เพ่ือโปรดพิจารณา 
 -เห็นควรแจ้งให้ทุกส านัก กอง ด าเนินการ  และน าเข้าเว็บไซต์ อบต. เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
 
 

(นายวิมล  บุญไชย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

 
ความเห็น นายก อบต. 
 ( / )  อนุมัติ 
 (     )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก............. 

 
(นายวิมล  บุญไชย) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 

ค าน า 
 

   
  ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การด าเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) 
เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5 ปี  (พ.ศ.2560-
2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น 
  เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน
จึงควรมีการน าผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีข้ึน สอดรับ
กับการประเมินต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ 

หน้า 
ค าน า 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการหน่วยงานภาครัฐ 1  
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ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 1  
งบประมาณ พ.ศ.2563 
การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   2  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการหน่วยงานภาครัฐ 

๑.ความเป็นมาของการประเมิน 
 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีความโปร่งของ
หน่วยงานภาครัฐ ของส านักงาน ป.ป.ช.เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน 
ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ 
(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence-Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารที่
โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ประจ าปี 2563 

ผลคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกเริงรมย์  มีคะแนนคะแนนรวม  51.38  อยู่ในระดับ E มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน “การใช้งบประมาณ” มีค่าต่ าสุด เท่ากับ ๗๗.26 และ      
ผู้ประเมินได้เสนอแนะไว้ว่า จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 81.20 
และผู้ประเมินได้เสนอแนะไว้ว่า จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสรกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน “การป้องกันการทุจริต” มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.00 
และผู้ประเมินได้เสนอแนะไว้ว่า จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์
ผลการประเมินของปีที่ผ่านมา เพื่อก าหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ตารางผลการประเมินแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน “การใช้งบประมาณ” มีค่าต่ าสุด เท่ากับ ๗๗.26 และผู้ประเมินได้เสนอแนะไว้ว่า จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนจัดท ารายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ) 

1.การใช้งบประมาณ 1. จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จัดท าประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
2.แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3.ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชนให้ประชาสัมพันธ์
รับทราบทั่วกัน 
4.  เผยแพร่ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน เฟชบุ๊ก 
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน 
 

1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1.ส านักปลัด 
2. กองคลัง 

แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 
2564 
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2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 81.20 และผู้ประเมินได้เสนอแนะไว้ว่า จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ

เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสรกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ) 

2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1. จัดท าประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
2.แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3.ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชนให้ประชาสัมพันธ์
รับทราบทั่วกัน 
4.เผยแพร่ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน เฟชบุ๊ก 
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน 
 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1.ส านักปลัด 
 

แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 
2564 
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3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน “การป้องกันการทุจริต” มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.00 และผู้ประเมินได้เสนอแนะไว้ว่า จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับ

การประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมา เพื่อก าหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและ
ก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ) 

3. การป้องกันการทุจริต 1. จัดท าประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
2. จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
3. จัดประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนรวม
ในการด าเนินการ 
4. จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
5. จัดท าประกาศมาตรการการป้องกันการับสินบน 
6. จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
7. ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
2.แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3.ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชนให้ประชาสัมพันธ์
รับทราบทั่วกัน 
 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
2.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนรวมในการด าเนินการ 
4. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
5. มาตรการการป้องกันการับ
สินบน 
6. มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 
7. มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

1.ส านักปลัด 
 

แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 
2564 
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ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ) 

 4.เผยแพร่ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน เฟชบุ๊ก 
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน 
 

   

 


