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รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 
รายงานการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ปี 2565  ตามองค์การบริหารส่วน

ต าบลมะเกลือเก่า ได้ท าการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดท ามาตรการ/
แนวทางที่จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือยกระดับค่าคะแนนการประเมินฯ  โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการ/
แนวทางท่ีจะด าเนินการ เพ่ือยกระดับค่าคะแนนการประเมินฯ ในปี พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และแนวทางการพัฒนา   

ข้อค าถาม แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้มาก
น้อยเพียงใด : โปร่งใสเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด และระยะเวลาที่
ก าหนด 

- หน่วยงานที่ให้บริการต้อง
มีการปรับลดขั้นตอนการ
ให้ บริการประชาชน และ
ลดจ านวนเอกสารเพ่ือ
ความสะดวก 

ทุกหน่วยงาน
ใน อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ม.ค.-มี.ค.
65 

หน่วยงานลดขั้นตอน
โดยการส่งเอกสารทาง
ไลน์ Application 
Line Open chat 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด 

- เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนถือปฏิบัติในการ
ให้บริการกับประชาชนทุก
ระดับอย่างเท่าเที่ยมกัน 

ทุกหน่วยงาน
ใน อบต. 

มะเกลือเกา่ 

ตลอดทั้งป ี แจ้งในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ 

อบต.เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์

เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัต ิ
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร : มุ่ง
ผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญ
กับงานมากกว่าธุระส่วนตัวและ
พร้อมรับผิดชอบรับผิดชอบหาก
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

- เผยแพร่แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
บุคลากรของ อบต.ทราบทั่ว
ทั้งองค์กร ผ่านช่องทางและ
แนวทางปฏิบัติในการแจ้ง
ข้อร้องเรียนหากเกิดกรณีที่
ผู้บังคับ บัญชามอบหมาย
งานแก่ เจ้ าหน้ าที่ และผู้  
ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม 

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเกา่ 

ตลอดทั้งป ี ประกาศใช้แผนอัตรา 
ก าลัง 3 ปี ให้บุคลากร 
อบต.และประชาชน

ทราบผา่นช่องทางต่าง 
อาทิ ผ่านเว็บไซต์ 

บอร์ดประชาสัมพนัธ์  
เป็นต้น 
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ข้อค าถาม แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

I7 ท่านรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด : ท่านรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

เผยแพร่/ชี้แจงการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แก่ ผู้ บริ หารและ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
อีเมล์ และเว็บไซต์ 

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเกา่ 

ต.ค. 64  
-  

ก.ย. 65 

ประชาสัมพนัธ์
แผนการใช้จา่ย
งบประมาณ 

ผ่านเวบ็ไซต์ อบต.
มะเกลือเก่า 

I8 หน่วยงานของท่านใช้จา่ย
งบประมาณโดยค านงึถึงประเดน็
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด : 
คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุ ประสงค์
ของงบประมาณไว ้

- มีการควบคุมดูแลการการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
เน้นย้ าหน่วยตรวจสอบในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

งาน
งบประมาณ

และ 
 หน่วย

ตรวจสอบ 

ต.ค. 64  
-  

ก.ย. 65 

มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไป

ตามแผนการและ
รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
I11 หน่วยงานของท่ านมีการ
จัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและ
การตรวจรับพัสดุ ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด : 
โปร่งใสตรวจสอบได้และเ อ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 

- มีการจัดท าแผนการจัดหา
พัสดุ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านเว็บไซต์ อบต. 

งานพสัด ุ
กองคลัง 
อบต. 

มะเกลือเก่า 

ต.ค. 64  
-  

ก.ย. 65 

มีการจัดท าแผนจัด
หารพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
และประชาสัมพันธ์
ผ่านเวบ็ไซต์ อบต. 

ประชาสัมพนัธ์
บุคลากรภายในทราบ 

I12 หน่ วยง านของท่ าน  เปิ ด
โอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อย
เพียงใด : สอบถาม ทักท้วง และ
ร้องเรียน 

- ประชาสัมพันธ์บุคลกรใน
หน่วยงานและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและ
สอบถามข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างและสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

งานพสัด ุ
กองคลัง 
อบต. 

มะเกลือเก่า 

ตลอดทั้งป ี ประชาสัมพนัธ์
บุคลากรหากมีข้อ

สงสัยสามารถสอบถาม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือสอบถามผ่าน
ช่องทางของ อบต. 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมมาก
น้อยเพียงใด 

- ผู้บริหารมีค าสั่งมอบหมาย 
ภารกิจ หน้ าที่ การท างาน
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเป็นรายลักษณ์
อักษร 

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเก่า 

ตลอดทั้งป ี ผู้บริหารจัดท าค าสั่ง
มอบหมายการ

ปฏิบัติงานบุคลากร
ตามต าแหน่ง อ านาจ
หน้าที่อย่างชัดเจน 
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ข้อค าถาม แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

I14 ท่านได้รับการประเมิน- 
ผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อย
เพียงใด 

- ชี้แจงท าความเข้าใจเจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงานเรื่องแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-ก.ย 
65 

แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ  
ง านและประชุมคณะ 
ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
ประเมินผลการปฏิบัติ  
งานด้วยความเป็นธรรม
และโปร่งใส 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี
การคั ดเลื อกผู้ เข้ า รั บการ
ฝึกอบรมการ ศึกษาดูงาน หรือ
การให้ทุนการ ศึกษาอย่างเป็น
ธรรม มากน้อยเพียงใด 

- ผู้ บริ หารมี ค าสั่ งอนุญาตให้
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่ มศั กยภาพการท างานให้
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และ
งานอ่ืนที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ตลอดทั้งปี  มีค าสั่งมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ

อบรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการปฏบิัติงาน
เหมาะ สมตามต าแหน่ง

หน้าที ่
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงในหน่วยงานของท่านมี
ความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

- ชี้ แ จ ง ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง
แ น ว ท า ง / ขั้ น ต อ น ก า ร ยื ม
ทรัพย์สินของ อบต.มะเกลือเก่า 

 
 
 

งานพสัด ุ
กองคลัง 
อบต. 

มะเกลือเก่า 

 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย 
65 

 
 
 
- มีการก าหนดขั้นตอน
การขอยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช ้
- มีแบบฟอร์มในการยืม
หรือขอใช้ทรัพย์สินของ 
อบต.มะเกลือเก่า  
 

I21 ถ้ า ต้ อ ง มี ก า ร ข อ ยื ม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วย 
งานของท่านมีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

- ประชาสัมพันธ์แนวทาง/ขั้น 
ตอนการยืมทรัพย์สินของ อบต.
มะเกลือเก่า ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

I23 ทา่นรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

- ควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าผงั
ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สนิของทาง
ราชการ 

I24 หน่วยงานของท่านมีการ
การกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใชป้ระโยชนส์่วนตวั 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

- มอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน
มีการตรวจสอบทรัพย์สนิใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
และรายงานต่อผูบ้ริหารเป็น
ประจ าทุกป ี

 
หน่วยงาน
ใน อบต. 

มะเกลือเกา่ 

 
ม.ค.- ก.ย.

65 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดปุระจ าปี 
-คณะกรรมการมีการ
ตรวจสอบพัสดุและ
รายงานผล 
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ข้อค าถาม แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของท่านให้
ความส าคัญกบัการต่อต้าน
การทุจริตมากน้อยเพียงใด 

- ผู้บริหารเห็นควรมีการจดั
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
ร่วมกับเจ้าหนา้ที่เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่ในการ
ต่อต้านการทุจริตให้มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเก่า 

ม.ค.- ก.ย.
65 

- จัดโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงาน อบต. 
- กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์
ต่อต้านทุจริต 

I27 ปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงานของท่าน ได้รับ
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

- ควรมีการสรุปปัญหา
ข้อบกพรอ่งในการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุด 

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเก่า 

ม.ค.- มี.ค.
65 

- จัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ประจ าปี 2565 

I28 หน่วยงานของท่าน มี
การด าเนินการดงัต่อไปนี้ ต่อ
การทุจริตในหน่วยงานมาก
น้อยเพียงใด : เฝ้าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 
และลงโทษทางวนิัย 

- มีการจัดท าแผนการควบคุม
ภายใน มีการประเมินและ
ตรวจสอบการควบคุมภายใน 
หากพบปัญหาหรือผู้กระท า
การทุจริตควรมีการลงโทษ 

ตรวจสอบ
ภายใน  
อบต. 

มะเกลือเก่า  

ตลอดทั้งป ี จัดท าแผนการควบคุม
ภายใน มีการประเมินและ

ตรวจสอบการควบคุม
ภายใน ประจ า 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการ
น าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรงุการท างาน เพื่อ
ป้องกนัการทุจรติ ใน
หน่วยงานมกกน้อยเพยีงใด 

- หน่วยงานมีการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบและควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลให้กับ
หน่วยงานทราบถึงข้อบกพร่อง
เพื่อวางแผนแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ตรวจสอบ
ภายใน  
อบต. 

มะเกลือเก่า  

ตลอดทั้งป ี หน่วยงานตรวจสอบมีการ
ตรวจสอบและประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลข้อบกพร่องเพื่อ
วางแผนและแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไข 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้ม
การทุจริตทีจ่ะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของทา่น ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเดน็
ดังต่อไปนี้อยา่งไร : สามารถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้
อย่างสะดวกสามารถติดตามผล
การร้องเรียนได้ มัน่ใจวา่จะมี
การด าเนินการอย่างตรงไป 
ตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภยั
และไมม่ีผลกระทบต่อตนเอง 

- ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริตผ่าน
เว็บไซต์ อบต.มะเกลือเก่า ให้
ประชาชนทราบ 

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-มี.ค.
65 

จัดท าช่องทางการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตผ่าน

เว็บไซต์ อบต.มะเกลือเก่า 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment  : EIT)  
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาจากข้อค าถามที่ได้รับ
คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 85 คะแนน  

ข้อค าถาม แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

E11 เจา้หน้าที่ของ
หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มี
การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

- ควรมีการปรับปรุงคุณภาพ
การให้ บริการไม่ว่าจะเป็น 
บุคลากรที่ สถานที่ที่อ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก  ห รื อ ช่ อ ง
ทางการให้บริการต่อผู้รับริ
การ เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการเดินทาง
มาติดต่อขอรับบริการ 

 
 
 

ทุกหน่วยงาน
ใน อบต. 

มะเกลือเกล่า 

 
 
 
 

 
ตลอดทั้งป ี

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนการ
ให้บริการเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนลดการ
เดินทางมาติดต่อที่ อบต.  
โดยการส่งเอกสารทางไลน์ 

Application Line 
Open chat 

E12 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ 
มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนนิงาน/การ
ให้บริการดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

- พัฒนาการให้วิธีบริการและ
อ านวยความสะดวก หรือการ
ให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ 
แก่ประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น 

E15 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ 
มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใสมาก ขึ้น
มากน้อยเพียงใด 

- หาแนวทางการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
มีความโปร่งใสมากข้ึนกว่าเดมิ 

ทุกหน่วยงาน
ใน อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ตลอดทั้งป ี มีช่องทางให้ประชาชน
สามารถติดต่อสอบถาม

เก่ียวกับการให้บริการหลาย
ช่องทาง 
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6 
 

ผลการประเมิน แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาจากข้อค าถามที่ได้รับ
คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 85 คะแนน 

ความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

O17 E–Service  
- URL ไม่พบช่องทางการขอรับ
บริการผ่านทางออนไลน์  
(E-service) 

จัดท าช่องทางการให้ 
บริการเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
ผ่านเวบ็ไซต์ อบต. 

หน่วยงานใน 
อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ม.ค.-มี.ค.
65 

จัดท าช่องทางการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต 

อบต.มะเกลือเก่า  

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
การทุจริต 
- URL พบรับเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน ไม่ได้เป็นช่องทางแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยเฉพาะ  

จัดท าช่องทางการติดต่อ
สอบถามหรือรับแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตโดย 
เฉพาะเพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น 

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-มี.ค.
65 

จัดท าช่องทางการ 
การให้บริการ อบต.

มะเกลือเก่า  

O36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าป ี
- URL ไม่พบการประเมินระดบั
ความเสี่ยง  

จัดท ากการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปีและตรวจสอบ
การลงเว็บไซต ์

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ต.ค 64 
- 

มี.ค.65 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน
ท าประเมินความเสี่ยง

และรายงานผ่านเว็บไซต์
พร้อมตรวจสอบ 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 
- เนื่องจากO36ไม่พบประเมนิระดบั
ความเสี่ ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง 

ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและ
ตรวจสอบข้อมูลการลง
เว็บไซต ์

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน อบต.
มะเกลือเก่า 

ต.ค 64 
- 

มี.ค.65 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
- URLไม่พบข้อมูลประเด็นข้อ 
บกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข  

จัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปรง่ใส
ภายในหน่วยงานพร้อม
และตรวจสอบข้อมูลการ
ลงเวบ็ไซต ์

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-มี.ค.
65 

มีการจัดท ามาตรฐานการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานประจ าปีและ
รายงานผ่านทางเว็บไซต์ 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- เนื่องจาก O42 ไม่พบข้อมูล 
ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่ต้องแก้ไข  

มีการด าเนนิการตาม
มาตรการสง่เสริมคณุธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานพร้อมและ
ตรวจสอบข้อมูลการลง
เว็บไซต ์

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-มี.ค.
65 

ติดตามการด าเนินการ
ตามมาตรฐานการ

ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานประจ าปีและ
รายงานผ่านทางเว็บไซต์ 
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