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ส่วนที่ 1
เป้าหมายตามนโยบายของประเทศ
1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็ น ที่ 21 การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนด
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่ วยงานภาครัฐที่ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครั ฐ ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564
ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านเกณฑ์
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
1.2 มติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ดังนี้
1. เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินของสานักงาน ป.ป.ช.
2. ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสาคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
3. ให้หน่วยงานกากับดูแลส่วนราชการพิจารณานาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ เห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
1.3 แผนปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนการปฏิรู ป
ประเทศฯ โดยกาหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
1.4 แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กาหนดให้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแนวทางที่ 1
ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยกาหนดให้ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
1.5 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ได้
กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 จะต้องได้ คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวทางและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัด
2.1 ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้ห น่วยงานภาครั ฐ มีการดาเนิ นงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ถือเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิง
สร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจาปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ และปัญหาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กร ผลการประเมินที่ได้ จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอานวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดี
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานภาครัฐ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA
จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์ กรและการเปิดเผยข้อมู ล
ภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่าง
ของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สาหรับนาไปจัดทาแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป
2.2 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปี
ที่ผ่านมา มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ กาหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตาม
หลักการทางสถิติและทางวิชาการ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่ อคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3
การใช้อานาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่ อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ หน่วยงานภาครัฐในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน ภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third
party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

-3ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
2.3 ปฏิทินการประเมิน
ช่วงระยะเวลา
ขั้นตอน
การดาเนินงาน
1 กุมภาพันธ์ 2564
ลงทะเบียนการประเมิน และนาเข้า 1) ผู้ ดู แลระบบและผู้ บริ หาร
ถึง
ข้อมูลประกอบการประเมิน
ลงทะเบียนการประเมิน
31 มีนาคม 2564
2) ผู้ดูแลระบบนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก
3) ผู้ บริ หารตรวจสอบและอนุ มั ติ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
1 เมษายน 2564
เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้ มี 1) ผู้ ดู แ ลร ะบ บ เผ ยแ พ ร่ แ ล ะ
ถึง
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
31 พฤษภาคม 2564
IIT โดยค านึ งถึ งความครอบคลุ มของ
บุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ
2) ผู้ดูแลระบบกากับติดตามให้ผู้มีส่วน
ได้ ส่ วนเสี ยภายในเข้ ามาตอบตาม
ระยะเวลาที่กาหนดให้ได้มากที่สุด และ
ไม่น้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า
ตามที่กาหนด
1 เมษายน 2564
เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้ มี 1) ผู้ ดู แ ลร ะบ บ เผ ยแ พ ร่ แ ล ะ
ถึง
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
31 พฤษภาคม 2564
EIT โดยคานึงถึงความสะดวกของผู้ มา
ติ ดต่ อหรื อผู้ รั บบริ การในการเข้ าถึ ง
ช่องทางการตอบแบบวัด EIT
2) คณะที่ปรึกษาการประเมิน วิเคราะห์
คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยภายนอก โดยค านึ งถึ งข้ อมู ลที่ มี
คุณภาพและเป็นไปตามหลักทางวิชาการ
และมีจานวนไม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่ าง
ขั้นต่าตามที่กาหนด
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1 มีนาคม 2564
ถึง
30 เมษายน 2564

ขั้นตอน
การดาเนินงาน
เก็ บ ข้ อ มู ล แบบวั ด การเปิ ด เผย 1) ผู้ ดู แลระบบรายงานข้ อมู ลการ
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด
OIT
2) ผู้ บริ หารตรวจสอบและอนุ มั ติ
ข้ อมู ลเปิ ดเผยข้ อมู ลสาธารณะตาม
แบบวัด OIT
1 - 31 พฤษภาคม 2564
ให้คะแนนแบบวัด OIT
การให้ ค ะแนนการเปิ ดเผยข้ อ มู ล
สาธารณะ โดยคณะที่ ปรึ กษาการ
ประเมินตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล
และพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1 - 15 มิถุนายน 2564
ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT
ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลคะแนน
ของแบบวั ด OIT ไม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ผู้ดูแลระบบอาจ
แจ้งขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อ
คณะที่ ปรึ กษาการประเมิ นได้ ตาม
วิธีการที่กาหนด
16 - 30 มิถุนายน 2564
ยืนยันแบบวัด OIT
คณะที่ปรึกษาการประเมินพิจารณา
ข้อชี้แจงเพิ่มเติมของหน่วยงานตามที่
ได้รั บแจ้ ง จากนั้ นทาการแก้ไขหรื อ
ยื นยั นผลคะแนนแบบวั ด OIT ตาม
วิธีการที่กาหนด
1 - 31 กรกฎาคม 2564
สรุ ปผลและจัดทารายงานผลการ คณะที่ปรึกษาการประเมินสรุปผลการ
ประเมิน
ประเมิน พร้อมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม ประกอบรายงานผลการ
ประเมิน
1 - 31 สิงหาคม 2564
ประกาศและเผยแพร่ ผ ลการ ส านั กงาน ป.ป.ช. กลั่ นกรองและ
ประเมิน
น า เ ส น อ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต่ อ
คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
ประกาศเผยแพร่ ผลการประเมินต่ อ
สาธารณะ
หมายเหตุ : แต่ละขั้นตอนได้กาหนดวิธีการประเมินและดาเนินการผ่านระบบ ITAS (https://itas.nacc.go.th/) เท่านั้น
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ส่วนที่ 3
แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอานาจเจริญ
3.1 ภาพรวมของจังหวัดอานาจเจริญ
ระยะเวลา
เดือนมกราคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการดาเนินการ
1. ศึกษาแนวทางการดาเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน
การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) จั งหวั ด
อานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
คณะทางานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อานาจเจริญ
1. จัดทารายงานผลการทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เสนอรายงานผลการทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้คณะอนุกรรมการการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดอานาจเจริญให้
ความเห็นชอบ
3. เผยแพร่รายงานผลการทบทวนและวิเคราะห์ผล
การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอานาจเจริญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สาธารณชนได้รับทราบ
ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
4. รับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่ านช่ องทาง
ออนไลน์ Facebook Live และ YouTube Live จาก
สานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้รับผิดชอบ/ส่วนราชการ
สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่ มงานบริ หารทรั พยากร
บุคคล)
สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัดอานาจเจริญ

สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่ มงานบริ หารทรั พยากร
บุคคล)

ส่ ว นราชการสั ง กั ด ราชการ
ส่ ว น ภู มิ ภ า ค 3 3 ส่ ว น
ราชการ และองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวน 64
แห่ง
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เดือนมีนาคม 2564

เดือนเมษายน 2564

รายละเอียดการดาเนินการ
1. ประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) จังหวัดอานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และคณะท างานขั บเคลื่ อนการประเมิ น
คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ
2. จัดทาและเผยแพร่แผนการขับเคลื่อนการประเมิน
คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอานาจเจริญ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
3. ดาเนินการตามแผนฯ
4. ลงทะเบียนเปิดใช้ระบบ ITAS
5. นาข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกใน
ระบบ ITAS / ผู้บริหารตรวจสอบและกดอนุมัติใน
ระบบ ITAS
6. ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
จานวน 43 ข้อ ในระบบ ITAS
1. ลงพื้นที่กากับ ติดตามและให้ความรู้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7 อาเภอ

ผู้รับผิดชอบ/ส่วนราชการ
สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่ มงานบริ หารทรั พยากร
บุคคล)

สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัดอานาจเจริญ
2. ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
จานวน 43 ข้อ ในระบบ ITAS
(กลุ่ มงานบริ หารทรั พยากร
บุคคล)
3. รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ

-73.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9
รายละเอียด/องค์ประกอบ
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อานาจหน้าที่
O4

O5

O6
O7
O8

O9
O10

แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด
ประกอบด้วย ตาแหน่งที่ สาคั ญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
แสดงรายนามของผู้ บริ หารของจั งหวั ด ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหาร
สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่งทางการ
บริหารของจังหวัด
แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของจังหวัดตามที่กฎหมาย
กาหนด

สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)

สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห รื อ แสดงแผนการดาเนินภารกิจของจังหวัดที่มีระยะมากกว่า สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
แผนพัฒนาจังหวัด
1 ปี เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
2564 โดยมี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ เช่ น เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ
1. ที่อยู่หน่วยงาน
สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
2. หมายเลขโทรศัพท์
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
3. หมายเลขโทรสาร
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บการด าเนิ นงานหรื อการ ทุกส่วนราชการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
ตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูล (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
Q&A
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
ต่ าง ๆ ได้ และจั งหวั ดสามารถสื่ อสาร ให้ ค าตอบกั บ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ 2 ทาง เช่น เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
web broad กล่องข้อความถาม-ตอบ Line official
เป็นต้น และต้องสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด
Social Network
แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของจังหวัด เช่น Facebook สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
Twitter Instagram เป็นต้น โดยสามารถเชื่อมโยงไปยัง (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
แผนการดาเนินงานประจาปี
แสดงแผนการดาเนินภารกิจของจังหวัดที่มีระยะ 1 ปี สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 โดยมี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
ข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น โครงการหรือกิจกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
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รายละเอียด/องค์ประกอบ

O12 รายงานผลการด าเนิ น งาน แสดงผลการด าเนิ นงานตามแผนด าเนิ นงานประจ าปี
ประจาปี
เป็ นข้ อมู ลตลอดระยะเวลาของแผนการด าเนิ นงาน
ประจาปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น
ผลการดาเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดยใช้รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีของปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563)
O13 คู่ มื อ ห รื อ ม า ต ร ฐา นกา ร แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่หรือ
ปฏิบัติงาน
พนักงานของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยให้มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
เช่ น เป็ นคู่ มื อปฏิ บั ติ ภารกิ จส าหรั บเจ้ าหน้ าที่ หรื อ
พนักงาน กาหนดวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติ เป็นต้น
O14 คู่ มื อ ห รื อ ม า ต ร ฐา นกา ร แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ให้บริการ
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล มีข้อมูลรายละเอียดของ
การปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสาหรับการบริการ หรือภารกิจ
ที่กาหนดวิธีการ ขั้นตอนการให้บริการ หรือการติดต่อ
เป็นต้น
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
เป็นข้อมูลการให้บริการในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2564
O16 รายงานผลการสารวจความพึง แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจ
พอใจการให้บริการ
หน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้รายงานผลของปี
พ.ศ. 2563
O17 E-Service
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ อช่วยอานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O18 แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดที่มีระยะเวลา
ประจาปี
1 ปี เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น งบประมาณตามแหล่ง
ที่ ได้ รั บการจั ดสรร งบประมาณตามประเภทรายการ
ใช้จ่าย เป็นต้น
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
จ่ า ยงบประมาณประจ าปี งบประมาณประจาปี เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
รอบ 6 เดือน
ของปี พ.ศ. 2564 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า
เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
O20 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณประจาปี
ประจ าปี รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 เป็ นข้ อมู ล
รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
จ่ า ยงบประมาณ ปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)

ทุกส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ

ทุ กส่ วนราชการ (ตาม พรบ.
อานวยความสะดวกฯ )
ทุ กส่ วนราชการ (ตาม พรบ.
อานวยความสะดวกฯ )
1. สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
2. ทุกส่วนราชการ (ตาม พรบ.
อานวยความสะดวกฯ )
1. สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
2. สนง.คลังจังหวัดอานาจเจริญ
1. สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
2. สนง.คลังจังหวัดอานาจเจริญ
1. สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
2. สนง.คลังจังหวัดอานาจเจริญ
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O21 แผนการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง หรื อ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
แผนการจัดหาพัสดุ
หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกั บการ แสดงประกาศตามที่ หน่ วยงานจะต้ องด าเนิ นการตาม
จั ดซื้ อจั ดจ้ างหรื อการจั ดหา พระราชบั ญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ
พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จั ดซื้ อจั ดจ้ าง เป็ นต้ น โดยเป็ นข้ อมู ลการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
ในปี พ.ศ. 2564
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
O24 รายงานผลการจัดซื้ อจัดจ้ าง แสดงผลการจั ดซื้ อจั ดจ้ างของหน่ วยงาน เป็ นข้ อมู ล
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี รายละเอี ยด เช่ น งบประมาณที่ ใช้ ในการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของ
ปี พ.ศ. 2564
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร แสดงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
บุคคล
มีจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเป็น
นโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
หรือนโยบายที่กาหนดในนามของหน่วยงาน เป็นนโยบายที่
ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
O26 การด าเนิ นการตามนโยบาย แสดงการด าเนิ นการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
การบริหารทรัพยากรบุคคล บุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพื่ อปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จของหน่ วยงาน การพั ฒนา
บุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และการแต่งตั้ง
บุ คลากรการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน การส่ งเสริ ม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
โดยเป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการดาเนินการที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
O27 หลั กเกณฑ์ การบริ หารและ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยั งใช้ บั งคั บในหน่ วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่ างน้ อย
ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกาลังใจ

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
ทุกส่วนราชการ

1. สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมู ล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
2. ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ

ส านั กงานจั งหวั ดอ านาจเจริ ญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)

ส านั กงานจั งหวั ดอ านาจเจริ ญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)

ส านั กงานจั งหวั ดอ านาจเจริ ญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)

- 10 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 9
ข้อมูล

รายละเอียด/องค์ประกอบ

O28 รายงานผลการบริ ห ารและ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูล
พั ฒ น า ทรั พ ย า กร บุ ค ค ล รายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการ
ประจาปี
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยใช้
ข้อมูลผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปี
พ.ศ. 2563
O29 แนวปฏิ บั ติ ก ารจั ดการเรื่ อ ง แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
ร้ องเรี ยนการทุ จริ ตและ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประพฤติมิชอบ
ของจังหวัด มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน
รายละเอียดขั้นตอน หรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็น
ต้น โดยเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุม
ปี พ.ศ. 2564
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างจากช่องทาง
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสามารถเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด
O31 ข้ อมู ลเชิ งสถิ ติ เรื่ องร้ องเรี ยน แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้า
การจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่องร้องเรียน เรื่อง
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2564
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แสดงช่ องทางที่ บุ คลากรภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ จากเว็บไซต์หลักของ
จังหวัด
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน แสดงการด าเนิ นการหรื อกิ จกรรมที่ แสดงถึ งการเปิ ด
ร่วม
โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน
ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดาเนินการในปี
พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
สานั กงานจั งหวัดอ านาจเจริ ญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)

สานั กงานจั งหวัดอ านาจเจริ ญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)

สานั กงานจั งหวัดอ านาจเจริ ญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)

สานั กงานจั งหวัดอ านาจเจริ ญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)

ส านั กงานจั งหวั ดอ านาจเจริ ญ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)
ส านั กงานจั งหวั ดอ านาจเจริ ญ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)

- 11 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 10
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รายละเอียด/องค์ประกอบ

O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

สานั กงานจังหวัดอานาจเจริ ญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)

O35

สานั กงานจังหวัดอานาจเจริ ญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)

O36

O37

O38

แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล ดาเนิ นการโดยผู้ บริ หาร
สูงสุดคนปัจจุบันของจังหวัด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดาเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส โดยเป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
การประเมิ นความเสี่ ย งการ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือ
ทุจริตประจาปี
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความ
เสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ ยง เป็นต้ น และเป็ นการดาเนิ นการในปี พ.ศ.
2564
การดาเนินการเพือ่ จัดการความ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
เสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ ย งในกรณี ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด การทุ จริ ต หรื อ
ก่ อให้ เกิ ดการขั ดกั นระหว่ างผลประโยชน์ ส่ วนตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการ
ดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 และเป็นการ
ดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึง
การเสริ ม สร้ า งวั ฒนธรรมองค์ กรให้ เจ้ า หน้ าที่ ของ
หน่ วยงานมี ทั ศนคติ ค่ านิ ยมในการปฏิ บั ติ งานอย่ าง
ซื่อสัตย์ อย่างชัดเจน และเป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.
2564

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน

O39 แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การ แสดงแผนปฏิบั ติการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อป้ องกั นการ
ทุจริต
ทุจริต หรื อพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น โครงการ
กิ จกรรม งบประมาณ ช่ วงเวลาด าเนิ นการ เป็ นต้ น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
O40 รายงานการก ากับติดตามการ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด าเนิ นการป้ องกั นการทุ จริ ต ป้องกันการทุจริตตามข้อ O39 เป็นข้อมูลในระยะเวลา
ประจาปี รอบ 6 เดือน
6 เดื อนแรกของปี พ.ศ. 2564 มี ข้ อมู ลรายละเอี ยด
ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละ
โครงการ/กิ จ กรรม รายละเอี ย ดงบประมาณที่ ใ ช้
ดาเนินงาน เป็นต้น

สานั กงานจังหวัดอานาจเจริ ญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)

สานั กงานจังหวัดอานาจเจริ ญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)

1. สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)
2. ส านั กงานพระพุ ทธศาสนา
จังหวัดอานาจเจริญ
3. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อานาจเจริญ
1. สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)
2. ทุกส่วนราชการ
1. สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล)
2. ทุกส่วนราชการ

- 12 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 10
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รายละเอียด/องค์ประกอบ

O41 รายงานผลการด าเนิ น การ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ป้องกันการทุจริตประจาปี
ทุ จริ ต เป็ นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 มี ข้ อมู ล
รายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.
2563 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่
มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
การก าหนดแนวทางการก ากั บติ ดตามให้ น าไปสู่ การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
O43 การด าเนิ นการตามมาตรการ แสดงผลการด าเนิ นการตามมาตรการเพื่ อส่ งเสริ ม
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความ คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มี ข้อมู ล
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสภายในหน่ วยงานในข้ อ O42 ไปสู่ การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดาเนินการในปี
พ.ศ. 2564

------------------

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
1. สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
2. ทุกส่วนราชการ
ส านั กงานจั งหวั ดอ านาจเจริ ญ
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

ส านั กงานจั งหวั ดอ านาจเจริ ญ
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

