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ตามที่เทศบาลตำบลบาลอ ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมินได้จัดทำ “รายงานการวิเคราะห์ผล
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ในการนี้ เพ่ือรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการตาม
มาตรการที่ได้กำหนดขึ้น ที่ได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานนิติการ 
สำนักปลัดเทศเทศบาล จึงได้จัดทำ “รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ : 

 เทศบาลตำบลบาลอ ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 77.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ B 
หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  เป็นส่วนใหญ่ โดยมี
บางประเด็นที่จำเป็นวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15 – 25 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามท้ังหมด  

ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล 
นอกจากนี้ การส่งเสริมกลไกการทำงานที่เปิดเผยจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มาก
ยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นทีค่วรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการดำเนินการในปีที่รับการ
ประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการ
ดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของ
ผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การ
วางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น โดยเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี /  มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น /เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีที่รับการประเมิน 
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- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

- แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก โดยเป็นผล
การดำเนนิงานในปีที่ผ่านมา 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ.ที่ประเมิน 



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 4 
 

        เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
 

2. ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน และการนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2.1 ด้าน IIT พบว่า คะแนนรวม IIT 80.38 คะแนน จำแจกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย 86.78 คะแนน 2) การใช้งบประมาณ 
คะแนนเฉลี่ย 78.66 คะแนน 3) การใช้อำนาจ คะแนนเฉลี่ย 83.06 คะแนน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเฉลี่ย 75.74 คะแนน และ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
คะแนนเฉลี่ย 77.66 คะแนน 

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านที่ 1) การปฏิบัตหิน้าที่ คะแนนเฉลี่ย 86.78 คะแนน 
ด้านที่คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านที่ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเฉลี่ย 75.74 คะแนน 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

1. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน 
4. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผ่านเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผ่านเฟชบุ๊ก 
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงาน 

1. มาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการให้หรือรับสินบน 
2. มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามคู่มือประชาชน 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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2.2 ด้าน EIT พบว่า คะแนนรวม EIT 81.75 คะแนน จำแจกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน คะแนนเฉลี่ย 82.19 คะแนน 2) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร คะแนนเฉลี่ย 84.50 คะแนน และ 3) การปรับปรุงการทำงาน คะแนนเฉลี่ย 78.54 คะแนน 

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ย 84.50 คะแนน 
ด้านที่คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านที่ 3) การปรับปรุงการทำงาน คะแนนเฉลี่ย 78.54 คะแนน  

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน 

1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวน
ประชาชนให้เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเฟชบุ๊ก, 
ไลน์ ของเทศบาล ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ปฏิทินประจำปี ฯลฯ 
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน    
3. จะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ให้
ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
สูงสุด 
4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
ตอบสนองต่อเรื่องที่ได้รับตามอำนาจหน้าที่อย่างทันท่วงที 
 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
2. มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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2.3 ด้าน OIT พบว่า คะแนนรวม OIT 73.05 คะแนน จำแจกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 77.34 คะแนน และ 2) การป้องกันการ
ทุจริต คะแนนเฉลี่ย 68.75 คะแนน 

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านที่ 1) การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 77.34 คะแนน 
ด้านที่คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านที่ 2) การป้องกันการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 68.75 คะแนน 

 
ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผลการ
ดำเนินงานลงในเว็บไซต์ 

1. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผล
การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
2. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
3. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการ
ดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5. กองสาธารณสุขฯ 
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ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผลการ
ดำเนินงานลงในเว็บไซต์ (ต่อ) 

4. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
O36 / เป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
5. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็น
การดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
6. แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การ
สรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผลการ
ดำเนินงานลงในเว็บไซต์ (ต่อ) 

7. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดยเป็นรายงานผลของปีที่ผ่าน
มา 
8. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี /  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น /
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
9. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้
ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
10. แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก โดยเป็นผลการดำเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา 
11. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง
เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 
รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน 
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ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผลการ
ดำเนินงานลงในเว็บไซต์ (ต่อ) 

12. แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 
ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์
หรอื แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.ที่ประเมิน 
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3. ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน และการนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.1 ด้าน IIT 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

- การกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

1. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบโดยทั่วกัน 
4. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเฟชบุ๊ก 
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงาน 

1. มาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการให้หรือรับสินบน 
2. มาตรการป้องกันละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
คู่มือประชาชน 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

  

การดำเนินการ : 
1. ออกประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 
1. ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ภาคผนวก 1) 
2. คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (http://www.balor.go.th/datacenter/detail.php?news_id=982) 

http://www.balor.go.th/datacenter/detail.php?news_id=982
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3.2 ด้าน EIT  

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

- การเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของ
หน่วยงาน 

1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ และเชิญ
ชวนประชาชนให้เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม
เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบาล ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ปฏิทิน
ประจำปี ฯลฯ 
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน    
3. จะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ 
ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างสูงสุด 
4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และตอบสนองต่อเรื่องที่ได้รับตามอำนาจหน้าที่อย่างทันท่วงที 
 

1. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 
2. มาตรการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. สำนัก
ปลัดเทศบาล 
2. หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

  

การดำเนินการ : 
1. ออกประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. ออกประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง  มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 
1. ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ภาคผนวก 2) 
2. ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง  มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ภาคผนวก 3) 
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3.3 ด้าน OIT  

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผล
การดำเนินงานลงใน
เว็บไซต์ 

1. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
2. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ 
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  และ
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
3. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
ชัดเจน / เป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

1. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5. กองสาธารณสุขฯ 
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ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผล
การดำเนินงานลงใน
เว็บไซต์ (ต่อ) 

4. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการ
ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อ O36 / เป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
5. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผล
การประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้
ต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
6. แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คน
เก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการดำเนินการที่มีความสอด
รับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผล
การดำเนินงานลงใน
เว็บไซต์ (ต่อ) 

7. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   มี
ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น โดยเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 
8. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี /  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น /เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
9. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้อง
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
10. แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่
สอดคล้องตามภารกิจหลัก โดยเป็นผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
11. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดย
มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน 
เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

 

*หมายเหตุ : ไม่มีเอกสารรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เนื่องจากหน่วยงานจัดทำเพียงปีละ 1 ครั้งในสิ้นปีงบประมาณ 
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ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผล
การดำเนินงานลงใน
เว็บไซต์ (ต่อ) 

12. แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ.ที่ประเมิน 
 

   
 
 

 

การดำเนินการ : 
1. ออกประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลบาลอ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 
1. ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ภาคผนวก 2) 
2. เว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลบาลอ (www.balor.go.th) 

 
 

http://www.balor.go.th/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ 

เร่ือง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ 

เร่ือง  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
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ภาคผนวก 3 
ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ 

เร่ือง  มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
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งานนติิการ สาํนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา


