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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส อาํเภอเมือง  จังหวดันราธิวาส 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

คํานํา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มี เจตนารมณ์มุ่ งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูล 
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ 
ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่    
(๒) การใช้งบประมาณ  (๓) การใช้อํานาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
(๖) คุณภาพการดําเนินงาน  (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

สํานักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินนี้ จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 

 

สํานักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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การวิเคราะห์ผลคะแนน ITA ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 
ปี 2565 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

83.05 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่ 
รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

79.70 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
อย่างไร 

85.18 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

98.68 

เงิน  
ทรัพย์สิน  
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

98.19 

เงิน  
ทรัพย์สิน  
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  
I6 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

97.71 

เงิน  
ทรัพย์สิน  
ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอํานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น  
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 
 
 

69.28 
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I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 83.99 
คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

90.99 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

93.53 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

84.01 

โปร่งใส ตรวจสอบได้  
เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

75.38 

สอบถาม  
ทักท้วง  
ร้องเรียน  
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 78.40 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

76.22 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

74.04 

I16 ท่านเคยถูกบังคับบัญชาสั่งการให้ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 94.26 
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 

95.80 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 90.87 
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ  
มีการซื้อขายตําแหน่ง  
เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของทางราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

94.62 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 
 

57.42 
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I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

75.72 

I22 บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

93.64 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  
มากน้อยเพียงใด 

73.40 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

78.58 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

87.91 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 95.31 
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
จัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  
I27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 91.03 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

81.93 

เฝ้าระวังการทุจริต  
ตรวจสอบการทุจริต  
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต  
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

79.54 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็น
ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

79.88 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก  
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  
มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา  
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  
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(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และแนวทางการพัฒนาโดย

พิจารณาจากคําถามท่ีได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน ได้แก่ 
ข้อ คําถาม คะแนน แนวทางการพัฒนา 

I20 ขั้ น ตอน การขออนุ ญ าต เพ่ื อยื ม
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ร า ช ก า ร  ไป ใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

57.42 -จัดทําขั้นตอนการขออนุญาตที่ ชัดเจนและ
สะดวก 
-จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 
-เผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการให้หลากหลายช่องทาง และข้อมูลต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

I7 ท่ าน รู้ เกี่ ย ว กั บ แ ผน ก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจําปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

69.28 -เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ได ้
-เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ  ข อ งห น่ ว ย งาน ให้
หลากหลายช่องทาง และข้อมูลต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

73.40 -จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 
-เผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการให้หลากหลายช่องทาง และข้อมูลต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
-กํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 

I15 ผู้ บั งคั บ บั ญ ช าข อ งท่ าน  มี ก า ร
คั ด เลื อ กผู้ เข้ า รั บ ก ารฝึ ก อบ รม 
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น  ห รื อ ก า ร ให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

74.04 -ผู้บังคับบัญชาจะต้องคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้
ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
* สอบถาม 
* ทักท้วง 
* ร้องเรียน 
 
 

75.38 -การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยการ
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก  
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I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

75.72 -จัดทําขั้นตอนการขออนุญาตที่ ชัดเจนและ
สะดวก 
-จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 
-เผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการให้หลากหลายช่องทาง และข้อมูลต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

I14 ท่ าน ได้ รั บ ก ารป ระ เมิ น ผล ก าร
ปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

72.22 -ผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

I13 ท่ าน ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย งาน จ าก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก 
น้อยเพียงใด 

78.40 -ผู้บังคับบัญชาจะต้องมอบหมายงานอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือป้ องกัน ไม่ ให้ มี การ
นําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

78.58 -กํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

79.54 -หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริต 
-แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
-ประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

I2 บุ คล ากรในห น่ วย งานขอ งท่ าน 
ปฏิบัติ งานหรือให้บริการแก่ ผู้มา
ติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79.70 -เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า
จะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน
เป็นส่วนตัว 
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I30 
 
 
 
 
 
 

 

หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่
จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่าน
มีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
* สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐาน
ได้อย่างสะดวก 
* สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
* มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 
* มั่ น ใจว่ าจะปลอดภั ยและไม่ มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

79.88 
 
 
 
 

 

-การจั ดทํ าแผน งาน ด้ าน ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
-การประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทําให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
-สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน 
-การนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จาก 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 
* เฝ้าระวังการทุจริต 
* ตรวจสอบการทุจริต 
* ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

 

81.93 -การจั ดทํ าแผน งาน ด้ าน ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
-การประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทําให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
-สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน 
-การนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จาก
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน 

I1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุ คล ากรในห น่ วย งานขอ งท่ าน 
ปฏิบัติ งานหรือให้บริการแก่ ผู้มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 
* เป็นไปตามข้ันตอนที่กําหนด 
* เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
 
 

83.05 -เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 
-เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า
จะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน
เป็นส่วนตัว 
-เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่น มุ่งผลสําเร็จของงาน ให้ความสําคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้ าที่  หากเกิดความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานของตนเองต้องพร้อมรับผิดชอบ 
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I8 ห น่ ว ย ง า น ข อ ง ท่ า น  ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็น 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
* คุ้มค่าต่อผลประโยชน์ที่ได้รับ 
* เป็ น ไป ตามวัต ถุป ระส งค์ ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

83.99 -การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ของหน่วยงานและการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานรับรู้อย่างทั่วถึง 
-การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต้องเป็นไป
อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่ใช้
จ่ายเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องของ
เจ้าหน้าที่คนใดในหน่วยงาน 
-การเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ต้อง
ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดการพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  มาก
น้อยเพียงใด 
* สอบถาม 
* ทักท้วง 
* ร้องเรียน 

84.01 -การจัดซื้ อจัดจ้ าง การจัดหาพัสดุและการ
ตรวจสอบพัสดุ ต้องมีลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 
-การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
การสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก 

       2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Intergrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 
ปี 2565 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเดน็ดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

81.78 

เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด  
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

84.98 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดปังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/
ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด 

96.05 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ
ให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการหรือไม่ 

99.86 

เงิน  
ทรัพย์สิน  
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 
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E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

78.20 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 77.58 
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรบัทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีชอ่งทางรับฟังคําติชมหรือความคดิเห็นเกี่ยวกับการดําเนนิงาน/การ
ให้บริการ หรือไม ่

97.54 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนนิงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

80.23 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มชี่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน
หรือไม ่

94.67 

E11 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรงุคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบ้ริการให้
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

80.36 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารปรับปรงุวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การให้บริการดขีึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

74.41 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

98.36 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปดิโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสีย เข้าไปมี
ส่วนรว่มในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

74.79 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรงุการดําเนนิงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

73.87 

 
(2) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และแนวทางการพัฒนาโดย
พิจารณาจากคําถามท่ีได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน ได้แก่ 

ข้อ คําถาม คะแนน แนวทางการพัฒนา 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

 - เป็นไปตามข้ันตอนที่กําหนด 
 - เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

 

81.78 -การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
-การปรับปรุ งวิ ธีก ารและขั้ น ตอนการ
ดําเนินงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้ดี
ขึ้น 
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E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด 

84.98 -เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงาน
หรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม
กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มา
ติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว 
 

E5 ห น่ ว ย งาน ที่ ท่ า น ติ ด ต่ อ  มี ก า ร
ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 

78.20 -เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานจะต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

E6 
 
 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

77.58 -เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
หลากหลายช่องทาง สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจง
และตอบคําถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ ยวกับการดํ าเนิน งานได้อย่ าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

80.23 -จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถติดต่อ
สอบถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

80.36 -การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน 
การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
-เพ่ิมช่องทางขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน (E-Service) 

E12 ห น่ ว ย งาน ที่ ท่ า น ติ ด ต่ อ  มี ก า ร
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

74.41 -การปรับปรุ งวิ ธีก ารและขั้ น ตอนการ
ดําเนินงาน การให้บริการแก้ผู้มาติดต่อให้ดีขึ้น 
-การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน 
การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

E14 
 
 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

74.79 -เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

E15 ห น่ ว ย งาน ที่ ท่ า น ติ ด ต่ อ  มี ก า ร
ป รั บ ป รุ งก า รดํ า เนิ น งาน /ก า ร
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด 

73.87 -ปรับปรุงการดําเนินงาน การให้บริการให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึน 
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        3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ระดับคะแนน 
   ปี 2565 

O1 โครงสร้าง แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 100 
  แสดงต าแหน่งที่ส าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น  
  ส านัก กอง  ฝ่าย ส่วน งาน  เป็นต้น  

O2 ข้อมูลผู้บริหาร   แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของ 100 
  หน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด  
   แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย  
  และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน  
  (กรณีเทศบาลให้แสดงข้อมูลทั้งผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและ  
  ฝ่ายข้าราชการประจ า)  

O3 อ านาจหน้าที่  แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 100 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ  แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 0 

 แผนพัฒนาหน่วยงาน  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์  
  หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
   เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566  

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 100 
    ที่อยู่หน่วยงาน  
    หมายเลขโทรศัพท์  
    E-mail  
    แผนที่ตั้ง  

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ 100 
  หน่วยงาน  

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ 100 
  หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  

    เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566  
O8 Q&A   แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ 100 

  สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับ  
  ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางหน้าเว็บไซต์  
  ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ  
  ถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น  
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O9 Sosial Network   แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือ 100 
  ข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter,  
  Instagram เป็นต้น  

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี   แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 100 
    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือ  
  กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ  
    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566  

O11 รายงานการก ากับติดตาม   แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 100 
 การด าเนินงานประจ าปี ในข้อ O10  
 รอบ 6 เดือน   มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
  ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียด  
  งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน  
    สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย  
  6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566  

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 100 
   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
  ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
   เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 100 
  ใช้ถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
  เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด  
  และก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร  

   จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับ 100 

  บริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ  
  หรือติดต่อกับหน่วยงาน  
    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการ  
  หรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร  

   หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 
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O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 100 
   สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย  
  6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566  

O16 รายงานผลการส ารวจ   แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 100 
 ความพึงพอใจการให้บริการ   เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  

O17 E-Service   แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้อง 100 
  กับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการ  
  ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน  
    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก  
  ของหน่วยงาน  

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 100 
 ประจ าปี   มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ  
  ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย  
    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566  

O19 รายงานการก ากับติดตาม   แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100 
 การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ประจ าปีในข้อ O18  
 รอบ 6 เดือน   มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
  ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
    สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ  
  ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566  

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0 

    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย  
  ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   แสดงแผนการจัดซื้อหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน 100 
 หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566  
  (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่  
  กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงาน  
  อธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่การจัดซื้อจัดจ้างในกรณี  
  ดังกล่าว)  
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O22 ประกาศต่างๆ    แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ 100 
 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 หรือการจัดหาพัสดุ ยกตัวอย่างเช่น การประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
    เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566  

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 100 
 หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อ  
  หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ  
  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง  
  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ  
  ซื้อหรือจ้าง เป็นต้น  
    เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก  
  ของปี พ.ศ. 2566  
  (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อ 

จัดจ้างในเดือนนั้น) 
 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง   แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 0 
 หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี   มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณท่ีใช้ในการ  
  จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ 0 
  บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566  
    แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา  
  ทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน  

O26 การด าเนินการตามนโยบาย   แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร 0 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25  
    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566  

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ 100 
 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566 อย่างน้อยประกอบด้วย  
    การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
    การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
    การพัฒนาบุคลากร  
    การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
    การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
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O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา  แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 
 ทรัพยากรบุคคลประจ าปี  มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  
  ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา  
  อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา  
  ทรัพยากรบุคคล  
    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ 

  แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้อง 100 

 ประพฤติมิชอบ กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
  รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด  
  ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ  
  และระยะเวลาด าเนินการ  

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน   แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ 100 
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง  
  ออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป  
  เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว  
  ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก  
  ของหน่วยงาน  

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน   แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 0 
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
 ประจ าปี   มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ  
  มิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเรื่อง  
  ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และจ านวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  
    สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย  
  6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566  
  (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)  

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ 100 
  การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง  
  ช่องทางออนไลน์  
    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก  
  ของหน่วยงาน  
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O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคล 100 
  ภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566  

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ   แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มี 100 
 (No Gift Policy) การรับของขวัญ (No Gift Policy)  
    ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566  
  (ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด)  

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0 
  สูงสุด  
    เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ  
  กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความ  
  โปร่งใส  
    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566  

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ 100 
 และประพฤติมิชอบประจ าปี หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย  
  เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ  
  ในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566  

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ   แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 100 
 ความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  

    เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ  
  การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566  

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 0 
 ตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี  
  รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
    เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง  
    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 
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O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา 100 
  ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/  
  กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาด าเนินการ  
    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566  

O40 รายงานการก ากับติดตาม   แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 100 
 การด าเนินการป้องกันการทุจริต การทุจริตตามข้อ O39  
 ประจ าปี รอบ 6 เดือน   มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้า  
  การด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้  
  ด าเนินงาน  
    สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย   
  6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566  

O41 รายงานผลการด าเนินการ   แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100 
 ป้องกันการทุจริตประจ าปี   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย   
  ผลการด าเนินการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา  
  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ   แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 100 
 ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565  
    มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็น  
  ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง  
  พัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  
    มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ  
  มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  
  หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  
  โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วยการก าหนดผู้รับผิดชอบ  
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนว

ทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ   แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม 100 
 ส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ 

 

   โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
   เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566  

 



~ 19 ~ 

 

(3) ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง  

ข้อ ประเด็น สาเหตุที่ไม่ได้คะแนน แนวทางการพัฒนา 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน 
มีระยะเวลาบังคับไม่ครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

-แสดงแผนการดําเนินภารกิจของ
หน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
และบังคับใช้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2565 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปี รอบ 6 เดือน 

ขาดการจัดทําสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และไม่มีการวิเคราะห์
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ของการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาหน่วยงานสําหรับ
ปีงบประมาณต่อไป 

-แสดงผลการดําเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยมี
รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณครบ 2 ข้อ 
1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจําปี 

ไม่มีการแสดงข้อมูลรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นเพียงการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เท่านั้น 

-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดครบ 2 ข้อ 
1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

นโยบายไม่ได้บังคับใช้ในปี 2565 -แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสูด
หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่กําหนดในนาม
ของหน่วยงาน ที่ยังบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

O26 การดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

O25 ไม่ได้คะแนนและข้อมูลที่
แสดงไม่เข้าข่ายเป็นการดําเนินการ
ตามนโยบาย 

-แสดงการดําเนินการที่มีความสอด
รับตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในข้อ O25 และเป็นการ
ดําเนินการในปี พ.ศ. 2565 
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O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ไม่มีการแสดงข้อมูลสถิติการ
ร้องเรียนการทุจริตหรือถ้ากรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มี
เรื่องร้องเรียน 

-แสดงข้อมูลสถิติการร้องเรียนการ
ทุจริตที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2565 โดยมีข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ครบ 3 ข้อ 
1) จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
2) จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
3) จํานวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ข้อมูลที่แสดงไม่ได้ดําเนินการในปี 
2565 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดที่
แสดงถึงการให้ความสําคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส โดยดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 

O38 
 
 
 
 
 
 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่แสดงไม่ได้ดําเนินการในปี 
2565 
 
 
 
 
 
 

-แสดงถึงกิจกรรมการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มี
จิตสํานึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2565 
และเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานเป็น
ผู้ดําเนินการเอง 
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 ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นําไปสู่การกําหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โดยกําหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และเสนอต่อ
ผู้บริหารพิจารณา ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ และรายละเอียดอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นําข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนํามาวิเคราะห์ เพ่ือจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
4.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กองยุทธศาสตร์ กันยายน 2565 รายป ี

O20 การรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจําปี 

-จัดทําและดําเนินการตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี 2565 อย่าง
เคร่งครัดเพ่ือให้การดําเนินงานและการ
เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 
-มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างเคร่งครัดพร้อมติดตามผลการ
ดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน 
และประเมินสถานการณ์เพ่ือเร่งรัด

กองคลัง กันยายน 2565 รายเดือน 
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หน่วยงานที่ดําเนินการไม่เป็นไปตามแผน 
-สํานัก/กองที่ได้รับงบประมาณ ควร
ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูป
รายการเพื่อป้องกันการยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง ทําให้เกิดความล่าช้า ใน
การดําเนินงาน 

O24 การรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจําปี 

-สํานัก/กอง ที่ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ ควรดําเนินการตามแผน
จัดซื้อจัดจ้างที่กําหนดไว้และจัดเตรียม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และขอบเขตของงานล่วงหน้าเพ่ือให้
สามารถจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ทันตาม
ความต้องการใช้งาน 
-ติดตามผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กําหนด 
-การพัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลประวัติการซื้อในแต่ละครั้ง เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลสําหรับราคากลาง เพื่อใช้
เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาท่ีผู้ยื่น
ข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้โดยไม่มี
ข้อมูลจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ 
-เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายต้องศึกษา
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
แนวทางปฏิบัติงานพัสดุ 

กองคลัง กันยายน 2565 รายไตรมาส 

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.จัดทํานโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ประจําปี พ.ศ. 2565 
2.ดําเนินการเผยแพร่แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจําปี 2565 ให้
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองนราธิวาส ได้รับทราบทั่วทั้งองค์กร 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นใน
ระบบการพัฒนาศักยภาพและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงาน 
3.จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

กันยายน 2565 รายไตรมาส 
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เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ 

O26 การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.จัดให้มีการดําเนินการที่มีความสอด
รับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตาม
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25 อย่าง
ครบถ้วน 
2.จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เสนอให้ผู้บริหารและประชาชนทั่วไป
ทราบ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

กันยายน 2565 รายไตรมาส 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจําปี 

1.จัดทําทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ประจําเดือน 
2.จัดทํารายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์และประพฤติมิชอบประจําปี
เสนอผู้บริหาร 

กองยุทธศาสตร์ กันยายน 2565 รอบ 6 เดือน 
(ต.ค.-มี.ค.)และ

(เม.ย.-ก.ย.) 
 

 
O35 การมีส่วนร่วมของ 

ผู้บริหาร 
-การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด 
-เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565 

สํานักปลัด กันยายน 2565 รายไตรมาส 

O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

-จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565 

สํานักปลัด กันยายน 2565 รายไตรมาส 

 
 
 


