การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ขอ
O1

O2

O3
O4

O5

O6
O7
O8

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

โครงสราง

-แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของ
หนวยงาน
- แสดงตําแหนงที่สําคัญ และการแบงสวนงานภายใน
ยกตัวอยางเชน สํานัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน
ขอมูลผูบริหาร -แสดงขอมูลของผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน
และผูดํารง
ตําแหนงทางการบริหารของหนวยงาน
-แสดงขอมูล อยางนอยประกอบดวย ดวยชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
รูปถาย และชองทางการติดตอของผูบริหารแตละคน
อํานาจหนาที่ แสดงขอมูลหนาที่และอํานาจของหนวยงานตามที่
กฎหมายกําหนด
แผนยุทธศาสตร - แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ
หรือแผนพัฒนา มากกวา 1 ป
หนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน
ยุทธศาสตรหรือ
แนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ.
2564
ขอมูลการติดตอ แสดงขอมูลการติดตอ อยางนอยประกอบดวย
- ที่อยูหนวยงาน
- หมายเลขโทรศัพท
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
- แผนที่ตั้งหนวยงาน
กฎหมายที่
-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานหรือการ
เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานของ หนวยงาน
ขาว
- แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธ ดําเนินงานตามอํานาจ หนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
- เปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2564
แสดงตําแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานที่บุคคลภายนอก
Q&A
สามารถ
สอบถามขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถสื่อสารให
คําตอบกับผูส อบถามได โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง
(Q&A)
ยกตัวอยางเชน Web board, กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน

มี
ไมมี สวนงานที่
ขอมูล ขอมูล เกีย่ วของ
√
อก.

√

อก.

√

อก.
√

√

ยศ.

อก.

√

ทุกสวน

√

อก.

√

อก.

~๒~
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ขอ
O9

O10

O11

O12

O13

ขอมูล
Social
Network

องคประกอบดานขอมูล

-แสดงตําแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยัง
เครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน
Facebook,
Twitter, Instagram เปนตน
แผนการ
-แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ 1
ดําเนินงาน
ป
ประจําป
- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน
โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลาในการดําเนินการ
เปนตน
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2564
รายงานการ
-แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผน
กํากับติดตาม ดําเนินงานประจําป
การดําเนินงาน - มีเนื้อหาหรือ รายละเอียดความ กาวหนา ยกตัวอยาง
ประจําป รอบ 6 เชน
ป
- ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใชดําเนินงาน เปนตน
- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปพ.ศ. 2564
รายงานผลการ - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป
ดําเนินงาน
- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ยกตัวอยาง
ประจําป
เชน ผลการ ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช
จายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน
- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563
คูมือหรือ
- แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่ของ
มาตรฐานการ หนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ปฏิบัติงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน
เปนคูมือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจาหนาที่หรือพนักงาน
ตําแหนงใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร
เปนตน

มี
ไมมี สวนงาน
ขอมูล ขอมูล
ที่
เกี่ยวของ
√
อก.

√

ยศ.

√

√

ยศ.

ยศ.

√

ทุกสวน

~๓~
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ขอ

ขอมูล

O14 คูมือหรือ
มาตรฐานการ
ใหบริการ

O15
O16

O17

O18

O19

องคประกอบดานขอมูล

- แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผูรับบริการหรือผู
มาติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการ
หรือติดตอกับหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอยางเชน
เปนคูมือสําหรับบริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธีการ
ขั้นตอนการใหบริการหรือการติดตออยางไร เปนตน
ขอมูลเชิงสถิติ - แสดงขอมูลสถิติการใหบริการของหนวยงาน
การใหบริการ - เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของป
พ.ศ. 2564
รายงานผลการ - แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของ
สํารวจความพึง หนวยงาน
พอใจการ
- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563
ใหบริการ
E – Service
- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
กับหนวยงาน ผานชองทางออนไลนเพื่อชวยอํานวย
ความสะดวกแกผูขอรับบริการ
- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน
แผนการใชจาย - แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มี
งบประมาณ
ระยะ 1 ป
ประจําป
- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน
งบประมาณตามแหลงที่ไดรับการจัดสรร งบประมาณ
ตามประเภทรายการใชจาย เปนตน
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2564
รายงานการ
- แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใช
กํากับติดตาม จายงบประมาณประจําป
การใชจาย
- มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน
งบประมาณ
ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ เปนตน
ประจําปรอบ ๖ - เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปพ.ศ. 2564
เดือน

มี
ไมมี สวนงาน
ขอมูล ขอมูล
ที่
เกี่ยวของ
√
ทุกสวน

√

ทุกสวน

√

ยศ.

√

อก.

√

อก.

√

อก.

~๔~
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ขอ

ขอมูล

O20 รายงานผลการ
ใชจาย
งบประมาณ
ประจําป

O21 แผนการจัดซื้อ
จัดจางหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ
O22 ประกาศตางๆ
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหา
พัสดุ
O23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจาง
หรือจัดหาพัสดุ
ประจําป

องคประกอบดานขอมูล
- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป
- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ
ยกตัวอยางเชน
ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย เปนตน
- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2564
- แสดงประกาศตามที่หนวยงานจะตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ยกตัวอยาง
เชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง
เปนตน
- เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2564
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง ยกตัวอยาง
เชน งานที่ซื้อ
หรือจาง วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ
จาง รายชื่อ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียด ยกตัวอยางเชน งบประมาณที่ใช
ในการจัดซื้อ
จัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน
- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563

มี
ไมมี สวนงาน
ขอมูล ขอมูล
ที่
เกี่ยวของ
√
อก.

√

อก.

√

อก.

√

อก.

√

อก.

~๕~
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ขอ

ขอมูล

O25 นโยบายการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล

O26 การดําเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑการ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจําป

องคประกอบดานขอมูล

มี
ไมมี สวนงาน
ขอมูล ขอมูล
ที่
เกี่ยวของ
- เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
√
อก.
บุคคลที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2564
- แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เพื่อ
กอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใส
และมีคุณธรรม
- เปนนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของผูบริหารสูงสุด ที่กําหนดในนามของหนวยงาน
- เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564
√
อก.
- แสดงการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอยางเชน การ
วางแผนกําลังคน การสรรหาคนดี คนเกงเพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสราง
ทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุ และแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหนวยงาน เปนตน
- เปนการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
√
อก.
ที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2564 อยางนอย
ประกอบดวย
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ
- เปนรายงานผลของปที่ผานมา พ.ศ. 2563
√
อก.
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ ยกตัวอยาง
เชน ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เปนตน

~๖~
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ขอ

ขอมูล

O29

แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
รองเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

องคประกอบดานขอมูล

- แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน
รายละเอียดวิธีการที่บคุ คล ภายนอกจะทําการรองเรียน
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่อง
รองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ
เปนตน
O30 ชองทางแจง
- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่อง
เรื่องรองเรียน รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
การทุจริตและ เจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลนโดย
ประพฤติมิชอบ แยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพื่อเปนการคุมครอง
ขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน
O31 ขอมูลเชิงสถิติ - แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ
เรื่องรองเรียน มิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน
การทุจริตและ - มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน
ประพฤติมิชอบ ยกตัวอยางเชน จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ
เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการเปนตน (กรณีไมมีเรื่อง
รองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน)
- เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของป
พ.ศ. 2564
O32 ชองทางการรับ -แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
ฟงความคิดเห็น คิดเห็นตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจ
ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน
- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน

มี
ไมมี สวนงาน
ขอมูล ขอมูล
ที่
เกี่ยวของ
√
อก.

√

อก.

√

อก.

√

อก.

~๗~
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ขอ

ขอมูล

O33 การเปดโอกาส
ใหเกิดการมี
สวนรวม

O34 เจตจํานงสุจริต
ของผูบริหาร
O35 การมีสวนรวม
ของผูบริหาร

O36 การประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจําป

O37 การดําเนินการ
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการ
ทุจริต

องคประกอบดานขอมูล
- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปด
โอกาส ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจ ของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน
รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน
- เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคํามั่นวาจะปฏิบัติหนาที่
และบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของหนวยงาน
แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวน
รวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน
o เปนการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการ
ใหความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม
หนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใส
- เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยาง
เชน เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เปนตน
- เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564
- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
- เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคลองกับ
มาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามขอ O36
- เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564

มี
ไมมี สวนงาน
ขอมูล ขอมูล
ที่
เกี่ยวของ
√
ทุกสวน

√

ทสจ./
อก.
√

ทสจ./
อก.

√

ยศ.

√

ยศ.

~๘~
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ขอ

ขอมูล

O38 การเสริมสราง
วัฒนธรรม
องคกร
O39 แผนปฏิบัติการ
ปองกันการ
ทุจริต

O40 รายงานการ
กํากับติดตาม
การดําเนินการ
ปองกันการ
ทุจริตประจําป
รอบ ๖ เดือน
O41 รายงานผลการ
ดําเนินการ
ปองกันการ
ทุจริตประจําป

องคประกอบดานขอมูล
- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานที่
แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่
ของหนวยงานมีทัศนคติคานิยมในการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริต อยางชัดเจน
- เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการ
ทุจริตหรือ พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ
เปนตน
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ.
2564
- แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การปองกันการ ทุจริตตามขอ O39
- มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน
ความกาวหนา การดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช ดําเนินงาน เปนตน
- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปพ.ศ. 2564
- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต
- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ ยกตัวอยาง
เชน ผลการ ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช
จายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน
- ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2563

มี
ไมมี สวนงาน
ขอมูล ขอมูล
ที่
เกี่ยวของ
√ อก./ยศ.

√

อก./ยศ.

√

อก./ยศ.

√

อก./ยศ.

~๙~
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ขอ
ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล
O42

มาตรการ
สงเสริม
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ภายใน
หนวยงาน

O43 การดําเนินการ
ตามมาตรการ
สงเสริม
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ภายใน
หนวยงาน
รวม

- แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป
พ.ศ. 2563
- มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหยกตัวอยางเชน
ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดย
เรงดวนที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ ประเด็น
ที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตาม
ผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียด
ตางๆ ยกตัวอยางเชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่
เกี่ยวของ การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
กําหนดแนวทางการกํากับติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติ
และการ รายงานผล เปนตน
- แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริม
คุณธรรมและความ โปรงใสภายในหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อสงเสริม
คุณธรรมและความ โปรงใสภายในหนวยงานในขอ O42
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
- เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564
43 ตัวชี้วัด

มี
ไมมี สวนงาน
ขอมูล ขอมูล
ที่
เกี่ยวของ
√ อก./ยศ.

√

10

อก./ยศ.

33

ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน
1. ขาดการมอบหมายงานที่ชัดเจน
2. บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการดําเนินการ
3. ขาดการดําเนินงานที่ตอเนื่อง
4. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการจัดทําเว็บไซด
ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น
1. การมอบหมายงานที่ชัดเจน กําหนดเปนตัวชี้วัดสํานักงานฯ สวนงาน บุคลากรมีความรู ความสามารถ มี
ความกระตือรือรนในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
2. สรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานจัดทํา ITA เพื่อความตระหนัก ความเขาใจในการดําเนินงานที่
ถูกตอง

~ ๑๐ ~
3. ควรใหความสําคัญเนื่องจากเปนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง
4. จัดหาบุคลากร/พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดทําเว็บไซด/สรางขวัญและกําลังใจให
ผูปฏิบัติงาน
แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย ควรกําหนดตัวชี้วัด/ผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของสํานักงานฯ ใหชัดเจน เพื่อใหดําเนินงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย สงเสริมองคความรู คุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ใหแกบุคลากรของสํานักงานฯ จัดทําขั้นตอน
การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของสํานักงานฯ กําหนดรอบรายงานผลการดําเนินงาน
ทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนในปตอไป

